
 
 
Entra em 2022 a vencer 
SIC ALCANÇA 3 ANOS DE LIDERANÇA  
 
- SIC completa três anos consecutivos de liderança; 
- A SIC liderou as audiências em janeiro, com 18.1% de share contra os 16.9% da TVI 
e os 10.6% da RTP1; 
- A liderança da SIC foi transversal a praticamente todo o dia, liderando em janeiro 
nas manhãs, nas tardes e no prime time e é o único dos 3 canais generalistas a subir 
nas manhãs e nas tardes face ao período homólogo de 2021; 
- O programa mais visto em janeiro foi a final da Taça da Liga entre o Benfica e o 
Sporting transmitido na SIC; 
- Em mês de eleições legislativas os 3 debates mais vistos na televisão Portuguesa 
foram na SIC e foi a estação escolhida pelos Portugueses para acompanhar a noite 
eleitoral;  
- O Jornal da Noite foi o bloco informativo preferido dos telespetadores em janeiro; 
- Casa Feliz e Júlia terminaram o mês a liderar; 
- No mês em que assinalou 21 anos de existência, a SIC Notícias sobe face ao mês 
anterior e terminou com 2.0% de share.  
 
A SIC completa três anos consecutivos de liderança e a estação da IMPRESA 
terminou o mês de janeiro a liderar com 18.1% de share contra 16.9% de share da 
TVI e 10.6% de share da RTP1.  
 
O programa mais visto em janeiro foi a final da Taça da Liga entre o Benfica e o 
Sporting transmitido na SIC. 
 
Em janeiro, o Jornal da Noite foi mais uma vez o bloco informativo mais visto, de 
segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas.  
Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva os 
bons resultados das rubricas existentes ao longo da semana, como a Opinião de 
Luís Marques Mendes, a Reportagem Especial ou o Polígrafo SIC, líderes no 
horário, no universo dos canais generalistas.  
Nos debates para as eleições legislativas, a preferência foi para a SIC, e os 
portugueses também escolheram a Informação da SIC para conhecer os resultados 
na noite eleitoral.  
Destaque também para o Primeiro Jornal que liderou de forma sistemática de 
segunda a domingo.  
 
 



 
 
No prime time a SIC terminou o mês a liderar com 21.1% de share, destaque para 
os programas “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” e “A Máscara” que foram os 
programas de entretenimento mais vistos em janeiro na SIC. 
 
Casa Feliz e Júlia mantêm liderança 
Em janeiro a SIC manteve-se imbatível no day time e foi o único dos 3 canais 
generalistas a subir nas manhãs e nas tardes face ao período homólogo de 2021. 
No período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC, terminou o mês a liderar 
com 18.7% de share e o programa Casa Feliz liderou nas manhãs de dias úteis. No 
período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC também terminou o mês a 
liderar com 17.1% de share e o programa de Júlia Pinheiro liderou nas tardes de 
dias úteis.  
 

SIC NOTÍCIAS SOBE EM JANEIRO  
  
Em janeiro, data que assinala o seu 21º aniversário, a SIC Notícias terminou o mês 
com 2.0% de share, a subir 0.1 p.p. face ao mês anterior.   
A SIC Mulher terminou o mês de janeiro com 0.6% de share, a SIC Radical, a SIC 
Caras e a SIC K terminaram o mês com 0.2% de share 
 
 
 


