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FICHA TÉCNICA 
 

O serviço Audipanel para medir a audiência de Televisão em Portugal pelo processo 
de audimetria é fornecido pela Marktest Audimetria  
 
Nome: Marktest Audimetria – Medição de Audiências Televisivas, S.A. 
Morada R. Alexandre Herculano, nº 9 – 4º - 1150-005 Lisboa 

Telefone: 213 551 433 
Email audimetria@marktest-audimetria.pt  
 
O Audipanel fornece dados de audiência para períodos horários e programas de 
televisão recebidos no território de Portugal continental via terrestre, via satélite e 
via cabo. 
 
As audiências são estimadas a partir de uma amostra teórica de 1000 lares (Painel 
composto por duas sub-amostras: com cabo e sem cabo, cada uma delas com 
dimensão e distribuição proporcional aos respectivos Universos) que representam o 
comportamento televisivo de 9.459.181 indivíduos com 4 ou mais anos, residentes 
no continente.  
 
Cada lar é convidado a participar no painel, desde que satisfaça os requisitos 
demográficos e de controlo efectuados regularmente. 
 
A amostra foi estratificada por região, por estrato social e posse de TV Cabo. 
 
A representatividade do painel relativamente à população é assegurada pelos 
resultados dos censos e pelos resultados obtidos regularmente por estudos de base 
realizados pela Marktest. 
 
Tanto os resultados dos censos como os resultados do estudo de base são utilizados 
para fazer a ponderação diária da amostra de tal forma que o perfil dos elementos do 
painel se ajuste ao perfil da população do continente. 
 
Em cada um dos lares do painel, todos os aparelhos de televisão fixos, ou com baixo 
grau de mobilidade, utilizados pelo menos uma vez por semana, todos os gravadores 
de vídeo, videojogos e qualquer outro equipamento ligado ao televisor, são 
controlados por um aparelho electrónico designado de audímetro. O audímetro 
regista automaticamente o estado dos aparelhos (ligado/desligado) e identifica a 
frequência sintonizada. 
 
Todos os membros do agregado declaram a sua presença através de um 
telecomando no qual cada botão está associado a um membro do lar. 
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Ao longo do dia, durante 24 horas, o audímetro regista informação de audiência para 
cada indivíduo do lar e guarda-a em memória. Esses registos são feitos a nível de 
cada televisor mas são centralizados num dos audímetros do lar designado de master 
ou audímetro principal. Os restantes são audímetros secundários ou slaves que estão 
permanentemente em comunicação com o master.  
 
Durante a noite, de modo automático através de modem, é feito o download da 
informação de cada lar para o centro de processamento da Marktest Audimetria. 
 
Os dados recebidos são validados e é feita a ponderação da amostra o que permite 
extrapolar os dados de audiência para valores populacionais. 
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AMOSTRA DE LARES DO AUDIPANEL – CLASSES SOCIAIS 

 
Classe A/B 174 
Classe C1 249 
Classe C2 310 
Classe D 267 

 
 

AMOSTRA DE LARES DO AUDIPANEL – REGIÕES 
 

Gr. Lisboa 211 
Gr. Porto 109 
Lit. Norte 180 
Lit. Centro 167 
Interior 215 
Sul 118 

 
 

AMOSTRA DE LARES DO AUDICABO – CLASSES SOCIAIS 
 

Classe A/B 125 
Classe C1 146 
Classe C2 130 
Classe D 56 

 
 

AMOSTRA DE LARES DO AUDICABO– REGIÕES 
 

Gr. Lisboa 151 
Gr. Porto 68 
Lit. Norte 72 
Lit. Centro 78 
Interior 45 
Sul 43 

 
 
 

 

 

Nota: Ultima actualização em Fevereiro de 2007. 


