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notícias01.APRESEnTAçãO DA mARcA

•  O Diário de Notícias, com mais de 150 anos 
de história, é reconhecido nos dias de hoje como 

um título de referência na imprensa diária 
nacional. 

•  Tem mantido ao longo dos tempos a capacidade 

de se reinventar e adaptar a novas realidades 
e exigências dos leitores, sem nunca perder 

o carisma e o seu lugar como o jornal de referência 

dos grandes temas económicos  

e políticos da vida nacional e internacional. 

•  Os seus conteúdos são ricos e diversificados, 

fazendo do DN um jornal completo, abrangente 
e de confiança. 

PRINCIPAIS 
CARATERÍSTICAS
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Mais um motivo para sorrir

DIZER SIM AO JOKER DÁ MILHÕES

 € 5,1 MILHÕES*

*Previsão. Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.or.

PUB

Remuneração. Banco repôs salários e devolveu o que a administração  
não recebeu nos dois anos que durou a ajuda do Estado. Ulrich chegará ao 
fim do ano com mais 165,5% de rendimento e Santos Silva, 238,2%. DINHEIRO PÁG. 15

BPI devolve salários 
cortados aos 
administradores 
durante ajuda estatal

A 23 de janeiro de 2012, 
o primeiro-ministro 
esteve com Rogério 

Gomes na Fundação 
Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, numa 
apresentação do  

Instituto do Território, 
criado pelo responsável

● Alexis Tsipras saiu ontem do Kre-
mlin com o apoio moral do presi-
dente russo mas sem ajuda finan-
ceira para tentar resolver a crise que 
a Grécia atravessa e cuja possível so-
lução está a ser discutida em Bruxe-
las entre Atenas e os credores. “A Gré-
cia não é um mendigo que anda pe-
los países a pedir que resolvam o seu 
problema”, justificou o primeiro- 
-ministro grego, enquanto Putin 
confirmou que apenas se falou de 
“cooperação”. MUNDO PÁGS. 30 E 31

Tsipras conseguiu 
apoio de Putin 
mas não recebeu 
dinheiro

GRÉCIA

● Um homem com pouco mais  
de 30 anos, desempregado e descri-
to como “completamente normal”, 
cometeu ontem um homicídio en-
tre duas idas à pastelaria da esquina. 
Apareceu duas vezes no Pastelaria 
Pérola, em Linda-a-Velha, “exata-
mente com uma hora de intervalo, 
às 15.30 e às 16.30”, e fazendo o mes-
mo pedido: “Um copo de vinho do 
Porto”, conta o funcionário. Entre as 

duas visitas, o homem, “na casa dos 
30 anos”, foi a casa e matou o filho de  
três meses, depois de avisar a mu-
lher do que planeava fazer. Às 16.42 
foi dado o alerta, mas nem a equipa 
dos bombeiros nem o carro de 
emergência médica conseguiram 
reanimar o bebé. O pai ainda tentou 
fugir, mas foi apanhado e detido pela 
PSP a poucos quarteirões do café. 
SOCIEDADE PÁG. 21

Ligou à mulher, matou  
o filho de três meses e foi à 
pastelaria beber um porto 

HOMICÍDIO

● Poupanças de 1,2 mil milhões, eli-
minação de estruturas sobrepostas 
e simplificação de procedimentos 
são os principais fatores que levaram 
o governo a avançar com a fusão en-
tre a Estradas de Portugal e a Refer.  
A operação, que deverá ser aprovada 
hoje em Conselho de Ministros, terá 
como resultado a empresa com mais 
ativos em Portugal – atingindo 25 mil 
milhões de euros –, à frente da EDP. 
Rescisões serão apenas por mútuo 
acordo. DINHEIRO PÁG. 17

Governo aprova 
criação da 
empresa com mais 
ativos do país

COMBOIOS E ESTRADAS

O filme de um fã 
que mostra 
como é a vida de 
Carlos do Carmo

ENTREVISTA

ARTES PÁGS. 34 E 35

Sporting vence  
e confirma 
presença na final 
do Jamor

TAÇA DE PORTUGAL

DESPORTO PÁG. 44

As portas 
abertas por 

Rogério 
Gomes junto 
do governo 

DN+ PÁGS. 4 E 5
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 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
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•  Prémio FWA 2011 para site, mobile a aplicações iPhone/iPod.
•  Prémio Meios&Publicidade Design 2009 – categoria de Design Editorial, revelando o site  

do Diário de Notícias, o Melhor Site de Informação.

PRéMIOS SITE DN

PRéMIOS MObIlE •  Prémio The Mobi Award 2011 na categoria de «best Mobile App for Editorial Content» 
para a App iPad.

• Prémio FWA 2011 para site, mobile e aplicações iPhone/iPad
• Prémio Sapo 2011 (bronze) na categoria «Média e Educação»
•  Prémio Meios&Publicidade Design 2009 - na categoria de Design Editorial, revelando 

o site do Diário de Notícias, o Melhor Site de Informação.
•  Prémio Meios&Publicidade Design 2012 - aplicação para tablet

PRéMIOS IMPRENSA •  SND/The society for Newspaper Design -The best of news paper design 34 prémios entre 
1992 e 2006

•  European Newspaper design award – Europe`s best Designed Newspaper Awards  
of Excellence: 38 prémios entre 1999 e 2008

• The society for Newspaper Design – Capítulo Espanhol: 36 prémios entre 2004 e 2012
•  Prémios Ñh - lo Mejor del Diseño Periodístico de España e Portugal, 2004, 2005,  

2006 e 2012.
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Diário De notícias

Audiência 
Média

4,4%

Leitores 377.000

Tiragem 30.825

Circulação  
Paga

16.335

Principais indicadores do Jornal Diário de Notícias

A Associação Portuguesa para 
o Controlo de Tiragem e Cir-
culação APCT tem o objetivo 
de comprovar e certificar os 
números de tiragem e circu-
lação dos títulos dos Editores 
Associados, bem como a sua 
penetração geográfica no mer-
cado, disponibilizando dados 
por bimestres.

FonTe: MArkTesT–BAreMe iMPrensA 2.ª vAgA 2014; APCT – JAn/dez 2014

O bareme-Imprensa é um 
estudo da MARKTEST com 3 
vagas anuais, onde se analisam 
as audiências de jornais, suple-
mentos e revistas em Portugal 
Continental.
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Mais um motivo para sorrir

DIZER SIM AO JOKER DÁ MILHÕES

 € 5,1 MILHÕES*

*Previsão. Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.or.

PUB

Remuneração. Banco repôs salários e devolveu o que a administração  
não recebeu nos dois anos que durou a ajuda do Estado. Ulrich chegará ao 
fim do ano com mais 165,5% de rendimento e Santos Silva, 238,2%. DINHEIRO PÁG. 15

BPI devolve salários 
cortados aos 
administradores 
durante ajuda estatal

A 23 de janeiro de 2012, 
o primeiro-ministro 
esteve com Rogério 

Gomes na Fundação 
Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, numa 
apresentação do  

Instituto do Território, 
criado pelo responsável

● Alexis Tsipras saiu ontem do Kre-
mlin com o apoio moral do presi-
dente russo mas sem ajuda finan-
ceira para tentar resolver a crise que 
a Grécia atravessa e cuja possível so-
lução está a ser discutida em Bruxe-
las entre Atenas e os credores. “A Gré-
cia não é um mendigo que anda pe-
los países a pedir que resolvam o seu 
problema”, justificou o primeiro- 
-ministro grego, enquanto Putin 
confirmou que apenas se falou de 
“cooperação”. MUNDO PÁGS. 30 E 31

Tsipras conseguiu 
apoio de Putin 
mas não recebeu 
dinheiro

GRÉCIA

● Um homem com pouco mais  
de 30 anos, desempregado e descri-
to como “completamente normal”, 
cometeu ontem um homicídio en-
tre duas idas à pastelaria da esquina. 
Apareceu duas vezes no Pastelaria 
Pérola, em Linda-a-Velha, “exata-
mente com uma hora de intervalo, 
às 15.30 e às 16.30”, e fazendo o mes-
mo pedido: “Um copo de vinho do 
Porto”, conta o funcionário. Entre as 

duas visitas, o homem, “na casa dos 
30 anos”, foi a casa e matou o filho de  
três meses, depois de avisar a mu-
lher do que planeava fazer. Às 16.42 
foi dado o alerta, mas nem a equipa 
dos bombeiros nem o carro de 
emergência médica conseguiram 
reanimar o bebé. O pai ainda tentou 
fugir, mas foi apanhado e detido pela 
PSP a poucos quarteirões do café. 
SOCIEDADE PÁG. 21

Ligou à mulher, matou  
o filho de três meses e foi à 
pastelaria beber um porto 

HOMICÍDIO

● Poupanças de 1,2 mil milhões, eli-
minação de estruturas sobrepostas 
e simplificação de procedimentos 
são os principais fatores que levaram 
o governo a avançar com a fusão en-
tre a Estradas de Portugal e a Refer.  
A operação, que deverá ser aprovada 
hoje em Conselho de Ministros, terá 
como resultado a empresa com mais 
ativos em Portugal – atingindo 25 mil 
milhões de euros –, à frente da EDP. 
Rescisões serão apenas por mútuo 
acordo. DINHEIRO PÁG. 17

Governo aprova 
criação da 
empresa com mais 
ativos do país

COMBOIOS E ESTRADAS

O filme de um fã 
que mostra 
como é a vida de 
Carlos do Carmo

ENTREVISTA

ARTES PÁGS. 34 E 35

Sporting vence  
e confirma 
presença na final 
do Jamor

TAÇA DE PORTUGAL

DESPORTO PÁG. 44

As portas 
abertas por 

Rogério 
Gomes junto 
do governo 
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Perfil do leitor do Jornal Diário de Notícias

FonTe: MArkTesT – BAreMe iMPrensA 2.ª vAgA 2014
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Comparativo de circulação total

FonTe: APCT JAn/dez  2014; disTriTos CenTro e suL: CoiMBrA, CAsTeLo BrAnCo, LeiriA, LisBoA, sAnTAréM, PorTLALegre, seTúBAL, évorA, BeJA e FAro

Circulação total nas regiões centro e sul
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FonTe: MArkTesT/neTsCoPe douBLe CLiCk/googLe AnALYTiCs/FACeBook/JAn 2015

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.

Pageviews Visitas

23.911.185

3.682.521

site

Mobile

9.955.733

847.544

N.º FÃS

FACEbOOK 671.663

Principais indicadores das plataformas online do Diário de Notícias
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FonTe: MArkTesT – BAreMe iMPrensA CrossMediA 2013

Perfil do utilizador online do Diário de Notícias
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FonTe: MArkTesT – BAreMe iMPrensA CrossMediA 2013

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
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Mais um motivo para sorrir

DIZER SIM AO JOKER DÁ MILHÕES

 € 5,1 MILHÕES*

*Previsão. Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.or.

PUB

Remuneração. Banco repôs salários e devolveu o que a administração  
não recebeu nos dois anos que durou a ajuda do Estado. Ulrich chegará ao 
fim do ano com mais 165,5% de rendimento e Santos Silva, 238,2%. DINHEIRO PÁG. 15

BPI devolve salários 
cortados aos 
administradores 
durante ajuda estatal

A 23 de janeiro de 2012, 
o primeiro-ministro 
esteve com Rogério 

Gomes na Fundação 
Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, numa 
apresentação do  

Instituto do Território, 
criado pelo responsável

● Alexis Tsipras saiu ontem do Kre-
mlin com o apoio moral do presi-
dente russo mas sem ajuda finan-
ceira para tentar resolver a crise que 
a Grécia atravessa e cuja possível so-
lução está a ser discutida em Bruxe-
las entre Atenas e os credores. “A Gré-
cia não é um mendigo que anda pe-
los países a pedir que resolvam o seu 
problema”, justificou o primeiro- 
-ministro grego, enquanto Putin 
confirmou que apenas se falou de 
“cooperação”. MUNDO PÁGS. 30 E 31

Tsipras conseguiu 
apoio de Putin 
mas não recebeu 
dinheiro

GRÉCIA

● Um homem com pouco mais  
de 30 anos, desempregado e descri-
to como “completamente normal”, 
cometeu ontem um homicídio en-
tre duas idas à pastelaria da esquina. 
Apareceu duas vezes no Pastelaria 
Pérola, em Linda-a-Velha, “exata-
mente com uma hora de intervalo, 
às 15.30 e às 16.30”, e fazendo o mes-
mo pedido: “Um copo de vinho do 
Porto”, conta o funcionário. Entre as 

duas visitas, o homem, “na casa dos 
30 anos”, foi a casa e matou o filho de  
três meses, depois de avisar a mu-
lher do que planeava fazer. Às 16.42 
foi dado o alerta, mas nem a equipa 
dos bombeiros nem o carro de 
emergência médica conseguiram 
reanimar o bebé. O pai ainda tentou 
fugir, mas foi apanhado e detido pela 
PSP a poucos quarteirões do café. 
SOCIEDADE PÁG. 21

Ligou à mulher, matou  
o filho de três meses e foi à 
pastelaria beber um porto 

HOMICÍDIO

● Poupanças de 1,2 mil milhões, eli-
minação de estruturas sobrepostas 
e simplificação de procedimentos 
são os principais fatores que levaram 
o governo a avançar com a fusão en-
tre a Estradas de Portugal e a Refer.  
A operação, que deverá ser aprovada 
hoje em Conselho de Ministros, terá 
como resultado a empresa com mais 
ativos em Portugal – atingindo 25 mil 
milhões de euros –, à frente da EDP. 
Rescisões serão apenas por mútuo 
acordo. DINHEIRO PÁG. 17

Governo aprova 
criação da 
empresa com mais 
ativos do país

COMBOIOS E ESTRADAS

O filme de um fã 
que mostra 
como é a vida de 
Carlos do Carmo

ENTREVISTA

ARTES PÁGS. 34 E 35

Sporting vence  
e confirma 
presença na final 
do Jamor

TAÇA DE PORTUGAL

DESPORTO PÁG. 44

As portas 
abertas por 

Rogério 
Gomes junto 
do governo 
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Perfil integrado do leitor/utilizador das plataformas da marca Diário de Notícias

FonTe: MArkTesT – BAreMe iMPrensA CrossMediA 2013
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