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Perto de três milhões de telespectadores seguiram o embate contra a Croácia na RTP. O canal
público registou um share total de 33,3% durante o dia, o mais elevado até gora segundo os
dados da IPG MB.
O jogo de Portugal contra a Croácia, que valeu a passagem da selecção das Quinas aos quartos de final
do Euro 2016, foi seguido por cerca de três milhões de pessoas na RTP1. Um número que traduz um
"share" de 73,4% para o canal público durante a partida e um "share" total de 33,3% durante o sábado.
Este foi o segundo jogo da selecção nacional "mais visto, atrás da estreia de Portugal no campeonato
frente à Islândia". E, tendo em conta as audiências totais do dia, "o resultado mais elevado registado
pelo canal até ao momento", de acordo com os dados compilados pela IPG MB.
Já a Sport TV, que também transmitiu o jogo em simultâneo, teve 118 mil telespectadores, com um
"share" de 2,9%.
A análise minutoaminuto do jogo que apurou Portugal para os quartos de final, onde vai defrontar a
Polónia, mostra uma audiência com poucas variações ao longo de todo o encontro, segundo a IPG MB.
Na primeira parte, cerca de 2,8 milhões de pessoas seguiram o jogo na RTP1. O número de apoiantes
da selecção aumentou para 3,2 milhões na segunda parte tendo chegado a contar com um máximo de
3,4 milhões de telespectadores.
Depois de durante os 90 minutos as equipas continuarem empadas com zero golos, houve uma ligeira
queda de audiência no prolongamento. Mas o golo de Quaresma aos 117 minutos, que deu a vitória à
selecção nacional, voltou a chamar a atenção de muitos portugueses à emissão da RTP.
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