
O Sul Informação, jornal fundado em Setembro de 2011 por um grupo de jornalistas profissionais 
com profundo conhecimento da realidade do Algarve e Baixo Alentejo, é um jornal única e 
assumidamente online. Ou seja, não temos edição impressa, nem pretendemos ter. 
Mas temos um jornal dinâmico, que foi o primeiro jornal regional a lançar um site responsivo e que
tem agora em preparação novas atualizações tecnológicas.

Isso faz com que o Sul Informação seja hoje o jornal de referência e o que tem maior audiência no 
Algarve e Baixo Alentejo, entre todos os outros órgãos online ou impressos, como o comprovam os 
dados que partilhamos de seguida.

Assim, apontemos alguns exemplos. Segundo os dados fornecidos pelo Google Analytics, no mês 
de Julho de 2017, o Sul Informação teve 553.882 pageviews, com um recorde de 31.616 
pageviews num só dia (26 de Julho) e uma média de 17.867 pageviews por dia. Ou seja, mais de 
meio milhão de pageviews num só mês:



O Sul Informação é eleito por muitos portugueses que vivem no estrangeiro, e mesmo por 
estrangeiros residentes no Algarve, para acompanhar o que se passa na região, como comprovam 
os dados de visitantes de outros países que não Portugal.

Perto de 70% dos leitores do Sul Informação têm entre 25 e 54 anos, ou seja, trata-se de um 
público maioritariamente em idade ativa (ao contrário do que é normal nos jornais regionais 
impressos, que têm grande peso de leitores reformados), teoricamente com mais poder de compra e 
capacidade de decisão.

Outro dado interessante, é o facto de o Sul Informação ter quase tantas leitoras (45,2% são 
mulheres), como leitores (55,8% são homens), uma vez que normalmente os jornais regionais têm 
um peso esmagador de leitores masculinos.



Por último, referir que o Sul Informação tem um grande número de seguidores nas redes sociais 
Twitter, Instagram e Facebook. Atualmente, tem já perto de 33 mil seguidores (33.829 seguidores), 
no Facebook, número sempre em crescendo, de dia para dia.

E trata-se de seguidores reais e não seguidores fictícios, comprados ao Facebook. De tal forma que 
várias notícias partilhadas pelo Sul Informação no Facebook, atingem números muito 
significativos de “pessoas alcançadas”, como se pode ver nos três exemplos seguintes (num dos 
casos, o artigo atinge quase 100 mil pessoas, no outro alcança perto de 90 mil e no terceiro passa 
das 50 mil):



Fonte: todos os dados usados têm como fontes o Google Analytics e o Facebook



A atual equipa de jornalistas do quadro do Sul Informação é composta por (da esquerda para a 
direita): Nuno Costa, Elisabete Rodrigues, Hugo Rodrigues e a mais recente “aquisição”, Pedro 
Lemos
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