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Os quartosdefinal do Campeonato
da Europa ficaram concluídos este
fimdesemana. O encontro entre País
de Gales e Bélgica foi o que registou
uma audiência média mais elevada,
com mais de 1,6 milhões de
portugueses a acompanharem o jogo
em directo em casa através da RTP1,
que se traduziu num share de 44.1%
para o canal durante o horário de
transmissão.
O encontro entre a selecção alemã e a italiana foi o segundo mais visto nestes dias, com
uma audiência total acima dos 3,5 milhões de telespectadores, o que significa uma
audiência média superior a 1,5 milhões e um share de 45.1%. O encontro entre França e
Islândia no domingo apresentou valores de audiência similares, embora ligeiramente
mais baixos.
Os jogos transmitidos pela RTP1 nestes três dias permitiram ao canal registar um share
acumulado de 20.7%, um aumento de
+6.5 pontos percentuais face à média
do mês de maio. A estação ocupa
assim a 2.ª posição, distanciandose
da SIC em 3.4 p.p. e mantendo uma
diferença de apenas 0.9p.p. da líder
TVI.
À semelhança do que aconteceu nos
oitavos de final, também os jogos dos
quartosdefinal transmitidos na RTP1
entraram directamente para o top dos 10 jogos mais visto do campeonato. Já no que diz
respeito às selecções que reúnem mais telespectadores junto do ecrã, Islândia reforça a
3.ª posição após o jogo com a França, enquanto Polónia beneficia do encontro com a
equipa portuguesa e alcança a 4.ª posição.
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