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REUTERS

O jogo entre Portugal e a Polónia foi seguido na RTP por uma média por 3,6 milhões de
espectadores e na Sport TV por 104 mil. Números que deram um share de 73,1% para a RTP.
Os jogos do Euro2016 continuam a bater recordes. Na quintafeira o embate da selecção portuguesa
contra a polaca escalou para o primeiro lugar do ranking dos jogos mais vistos com uma uma audiência
total de 6 milhões de telespectadores, de acordo com os dados compilados pela IPG Mediabrands.
Este total corresponde a uma audiência média superior a 3,6 milhões e um share de 73,1% para a RTP1
no período do jogo. Na Sport TV foi seguido por uma média de 104 mil espectadores.
A transmissão do encontro neste dia "deu assim a liderança ao canal público em termos de share ao
registar um share total dia de 37,2%, o que representa um crescimento de mais 23 pontos percentuais
face à média do mês de maio", detalha a empresa.
Valores que levaram a RTP1 a bater novos recordes ao obter o share total do dia mais elevado de 2016
ao transmitir o programa mais visto do ano até à data, acrescenta.
Analisando o jogo minutoaminuto verificase uma audiência média constante ao longo de todo o jogo.
"Ao apito inicial já perto de 3 mil telespectadores estavam colados à televisão e até ao final da segunda
parte o número foi crescendo".
No prolongamento, verificouse uma ligeira quebra de audiências," mas os telespectadores voltaram
para acompanhar as grandes penalidades, onde se registaram as audiências mais elevadas do
encontro".
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