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Para acompanhar o ritmo de vida atual, o Jornal de 
Notícias é jornal atraente e arrojado, com um formato 
compacto, fullcolor de um grafismo modernizado. Sem 
nunca perder a proximidade e confiança. Com 132 anos 
de história, hoje, mais do que nunca, o JN assume-se 
como um jornal nacional com “pronuncia no norte”, 
próximo das populações e do poder local. A apostas 
em novas funcionalidades no digital tais como vídeos, 
reportagens multimédia, chat com os leitores e uma 
presença intensa e inovadora nas redes sociais, faz 
do JN uma referencia no mercado dos “publishers” 
nacionais. 

      To keep up with the current daily rhythm, Jornal de 
Notícias reinvents itself again to become a more 
attractive and audacious newspaper. With a compact 
format, full color and over a modern graphic style, 
surprises the reader offering a new and refreshed 
version of their favourite newspaper. Never losing 
proximity and trust guidelines. With a history of 
132 years, today more than ever, JN assumes like a 
newspaper made in north of Portugal.

Principais Caraterísticas
MAIN FEATURES

•	 365 edições por ano
•	 Periodicidade: Diária
•	 Preço de Capa: 

€ 1 (2ª a 6ª) 
€ 1,50 (sábado) 
€ 1,60 (domingo)

•	 365 editions per year
•	 Periodicity: Daily
•	 Cover price: 

€ 1 (monday to friday) 
€ 1,50 (saturday) 
€ 1,60 (sunday)

A Marca
Brand Presentation
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Imprensa
Press

Digital
Online

56,5%
dos leitores são do sexo masculino
are male readers

57%
com idades entre os 25 e os 54 anos
have ages between 25 and 54 years

70,6%
na área do Grande Porto, Litoral Norte 
e Interior Norte
are from Oporto, North Coast and Northern 
Interior of Portugal

52,9%
pertencem à classe ABC1
belong to ABC1 class

51,4%
dos leitores são do sexo masculino
are male readers

59,6%
têm menos de 44 anos
have less than 44 years

54,3%
na área do Grande Porto, Litoral Norte 
e Interior Norte
are from Oporto, North Coast and Northern 
Interior of Portugal

54,4%
pertencem à classe ABC1
belong to ABC1 class

» Fonte: Bareme Imprensa 2ª vaga 2019 / Netaudience Fevereiro 2020
» Source: Bareme Imprensa 2ª vaga 2019 / Netaudience Fevereiro 2020

Perfil do Leitor
Readers Profile
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Papel
Paper
» Fonte: Bareme Imprensa 2ª vaga 2019
» Source: Bareme Imprensa 2ª vaga 2019

AuDIênCIA MéDIA 
De LeItores

AvERAgE AUdIENcE REAdERS

9,6%
(823 140)

CoberturA MáxIMA 
De LeItores

MAxIMUM cOvERAgE REAdERS

28,39%
(2 431 730)

CoberturA MáxIMA 
AbC1 25/54 LeItores

MAxIMUM cOvERAgE 
ABc1 25/54 REAdERS

36,10%
(821 000)

Dados de Mercado
Market data
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Performance Digital
digital Performance

» Fonte/Source: Netaudience Fevereiro  2020 – Tráfego Nacional, GA, Facebook

2.821.000
reach

48.776.000
pageviews

2.245.056
fãs facebook/facebook fans

84%
acessos mobile/mobile access

Dados de Mercado
Market data
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