
 
 

 
 
 

DIREÇÃO COMERCIAL (Lisboa) 

SENIOR DIGITAL REVENUE MANAGER 
 

 
Com 80 anos de Rádio, 58 de Televisão e 17 de online, um universo diversificado de marcas de televisão, rádio e 
online, a RTP é a empresa de media com mais história e tradição na comunicação social portuguesa. A inovação 
tem sido, desde sempre, uma aposta da RTP. Pioneira em diversas áreas e tecnologias, com uma oferta 
multiplataforma cada vez maior e efetiva, transversal, com tónica em soluções de interatividade, apostando 
permanentemente em formatos diferenciadores. 
 
 
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 

• Otimização da rentabilidade de todas as propriedades e conteúdos digitais da RTP (RTP Play, RTP 

Notícias, RTP Desporto, etc) 

• Desenvolver produtos e propostas comerciais atrativas e inovadoras; 

• Desenvolver a área de branded content digital da RTP; 

• Elaborar/automatizar relatórios sobre as propriedades RTP (performance de campanhas, disponibilidade 

de inventário, métricas sobre utilização); 

• Manter boas relações com anunciantes e agências de meios; 

• Estabelecer/gerir parcerias com parceiros de negócio e tecnológicos (Ad Servers, Exchanges, SSPs, etc). 

 

 

PERFIL PRETENDIDO 

 

O candidato/a deverá integrar as seguintes características: 

 

▪ Formação superior em Marketing, Gestão ou Engenharia; 

▪ +3 anos experiência em Digital Media ou adtech (buy or sell side); 

▪ Experiência em Digital Media em agências de meios, anunciantes ou publisher; 

▪ Experiência profissional com Google Analytics, Google Ad Manager 360 ou Google DV360 (obrigatório) 

▪ Conhecimentos básicos de HTML, CSS e Adobe Photoshop serão valorizados; 

▪ Fluente em Português e Inglês; 

▪ Forte capacidade analítica e de resolução de problemas; 

▪ Boa capacidade de comunicação e apresentação; 

▪ Motivado, resiliente e com uma atitude positiva capaz de motivar e inspirar a equipa. 

 
 

DESCRIÇÃO DA OFERTA 

▪ Contrato sem termo e remuneração compatível com a função, além de outros benefícios adicionais; 

▪ Integração numa equipa de profissionais que desenvolvem um trabalho reconhecido e de excelência a 
nível nacional; 

▪ Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional (formação, voluntariado, etc.). 
 

A resposta com curriculum detalhado deve ser enviada através do formulário de candidaturas do site RTP; 
 
 

https://media.rtp.pt/empresa/candidaturas/candidaturas-abertas/

