Relatório 2019

“2019 foi o ano do crescimento exponencial”
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1. Resultados
Desde o lançamento em
2016 que o Agroportal tem
crescido, ano após ano. 2019
foi o ano de maior
crescimento.

O crescimento deveu-se a uma
diversificação do conteúdo,
novo posicionamento dos
artigos e uma aposta forte na
gestão de conteúdo.

Mais utilizadores
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Passámos de 252 942 em 2018
utilizadores para 370 267 em
2019.
Se o crescimento em 2018 tinha
sido grande, de 29%, em 2019 já
nem se fala, um crescimento de
46%.
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Setembro – o mês do
objetivo
O objetivo de chegar aos 60 mil utilizadores por
mês foi fixado para 2020. Essa ambição veio
mais cedo: em setembro de 2019!
Atingiu-se ainda um recorde diário de 6555
utilizadores dia 26 de setembro.

As páginas visitadas aumentaram 45,5% face a
2018.
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Mais anunciantes
Aumentámos o número de
parcerias no site de 17 para 23,
com grande destaque as
parcerias pontais, de divulgação
de eventos e de estudos, e
temáticas.
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O Agroportal em contraciclo
com a tendência de outros
agregadores de notícias
agrícolas.
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A evolução do Agroportal em
linha com os nosso parceiros
produtores de conteúdo
especializados em
agricultura, florestas e
desenvolvimento rural.
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O trabalho em parceria
torna-nos mais fortes.
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2. A plataforma digital

Remake: nova homepage para os leitores
O Agroportal em 2019 mudou a imagem da homepage, dando mais ênfase às nossas Sugeridas, que se
tornaram um valor acrescentado e único do Agroportal. Para além disso, ainda aumentámos o tamanho das
fontes a pedido dos leitores, e criámos uma área para os blogueres do setor.

Novos canais de Comunicação
Criou-se uma nova newsletter Cadeia Alimentar
Introduziu-se a newsletter no WhatsApp, que se tornou na grande referência
para o público jovem, com especial incidência nos estudantes. Com a
obrigatoriedade de descontinuar a newsletter WhatsApp, convertemos esta
newsletter para a newsletter diária, com uma nova imagem, e acabámos por
duplicar o número de subscritores.

Pequenas alterações,
grandes diferenças
O Agroportal alterou a cor e o tamanho da fonte nos
artigos a pedido de muitos leitores. Esta pequena
alteração tem como consequência um texto mais
amigo do leitor, quer na versão mobile, quer no
computador.

Os artigos de opinião passaram a ter o autor
facilitando a vida aos leitores e dando mais realce
aos autores de artigos frequentes.

Público-alvo
Cada vez mais equilibrado entre leitores e leitoras
passando de 45% para 46% de leitoras

Country
Age
Portugal

A faixa acima dos 45 anos cresceu. Este aumento
deveu-se a uma maior divulgação de artigos em
grupos
nas
redes
sociais,
frequentados
tradicionalmente por público mais velho.
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O público internacional manteve-se nos 23% com
destaque para os USA que passaram de 3% para 8% e a
Noruega de 1% para 4%, revelando uma boa aceitação
dos artigos escritos em inglês.
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Páginas do site mais lidas: o emprego no topo
A ordem das páginas mais lidas no site alterou-se em 2019. A homepage manteve o primeiro lugar. O
dossier de emprego passou a ser a página mais visitada, ultrapassando a página das notícias nacionais.
Seguiram-se as notícias nacionais, o dossier da meteorologia e a categoria eventos.

Mais lidas de 2019: dominam a polémica ambiental e os
apoios
Os títulos das notícias mais lidas deste ano foram:

• PAN quer acabar com apoios públicos à produção de carne e leite
• Agricultor? Maria do Céu Albuquerque. Nova ministra da Agricultura. Conhece? É quem vai negociar a nova PAC
• O estrume e os odores do feno incomodavam os vizinhos. Um agricultor vai ter de lhes pagar 8 mil euros

Os artigos de opinião mais lidos foram:

• Coragem ou demagogia? – Francisco Avillez
• Resposta ao artigo de opinião “Agricultura biológica é pior para o ambiente” de João Júlio Cerqueira e seus constantes ataques à
esta agricultura – Denis Kern Hickel
• As barragens e Daniel Oliveira – a evaporação da decência intelectual

Os comunicados mais lidos foram:

• Pagamento das Ajudas do Pedido Único – Informação aos beneficiários
• Renovação de cartões de identificação de aplicador ou de operador de venda de produtos fitofarmacêuticos
• PDR2020: Ministério da Agricultura garante apoio aos compromissos agroambientais

3. A empresa
O Agroportal continuou a ser
gerido pela empresa gestora
que desde 2018 se chama
Agroportal Unipessoal.

Renovação de todos os contractos publicitários e novos anunciantes

Em 2019 mantivemos todos os anunciantes e ainda entraram mais 6 novas empresas.

Preço de publicidade mais competitivo

O aumento de tráfego na plataforma do Agroportal combinado com a estabilidade de preços levou o
Agroportal a atingir um CPM muito competitivo (2,5 aproximadamente) no mercado da publicidade
especializada e geral.
O aumento da procura levou-nos a atualizar os preços de publicidade para 2020.

Estabilidade financeira

No lado das receitas, o ano orçamental de 2019 foi melhor do que os anteriores, resultado do crescimento da
publicidade. O crescimento de receita foi, tal como em 2018, reinvestido na gestão da plataforma, por um lado
em tecnologia, e por outro lado, num reforço em recursos humanos no site. Estes resultados permitiram a
estabilidade da empresa Agroportal Unipessoal.

Reforço em RH

A empresa Agroportal contratou um novo gestor de conteúdos, José Maria Vilhena, que no mesmo ano
passou a Gestor de Projeto, com dedicação a tempo inteiro. A rede de fornecedores do Agroportal mantevese estável, consolidando o funcionamento em rede.

4. Estratégia e objetivos para 2020

Manter a estratégia: Um foco, uma filosofia setorial, e uma missão para o setor
• Consolidámos o foco no “agro”
• A filosofia que esteve na génese do Agroportal, continua, o Agroportal é uma plataforma do
setor, em que o setor sente como seu
• A missão é clara, o Agroportal quer ser a fonte de informação que ajudará o setor a ser cada
vez mais forte
Reapostar na plataforma tecnológica
• Vamos continuar a afinar o site e melhorar a velocidade
• Adaptar para melhorar o desempenho SEO (Search Engine Optimisation)
Criar maior fidelização com novos serviços
• Criar área reservada no site com subscrição
• Trazer novos serviços para os leitores subscritos

Mais utilizadores e maior faturação para 2020
• Alcançar os 80 mil utilizadores por mês
• Atingir a barreira dos 60 mil € de faturação anual de publicidade no site e newsletter
Diversificar os serviços providenciados pela empresa Agroportal
• A nossa experiência na gestão da plataforma Agroportal fez-nos perceber que há uma
falha no mercado da comunicação na Agricultura: uma clara dissociação das duas
áreas de conhecimento comunicação e agricultura. Decidimos por isso iniciar uma
nova atividade separada do site Agroportal, que vai resolver essa lacuna, com uma
nova atividade de gestão de redes sociais e comunicação para empresas do setor.
• O próprio site Agroportal vai começar a providenciar serviços para os nossos leitores
que iniciem subscrição.

“O Agroportal há muito que deixou de ser apenas um
site para passar a ser uma plataforma de informação
e de influência da Agricultura Portuguesa.”
Espere uma presença ainda mais predominante em
2020!!!

www.agroportal.pt
Contactos:
geral@agroportal.pt
publicidade@agroportal.pt

