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AS ANIMAÇÕES E AS SÉRIES PARA TODA A FAMÍLIA!

Fim-de-Semana
Sábado e Domingo

Manhã
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Os fins-de-semana com a TVI são uma animação

Os desenhos animados e as séries que os mais pequenos gostam



PROGRAMAS

ANIMAÇÕES

Winx

Num Universo mágico as bruxas seniores e as fadas lutam para o bem ganhar ao mal! Um grupo de cinco meninas é escolhido para

defender o Universo com os seus poderes mágicos. Elas são inteligentes, têm estilo e são fadas.

Num lugar mágico do Universo existe Magix, onde há três escolas: Alfea (uma escola para fadas), Torre Nebulosa (uma escola para

bruxas) e Fonte Rubra (uma escola para meninos - "os especialistas").

Em Alfea estudam cinco meninas: Bloom, Stella, Musa, Tecna e Flora, as protagonistas. O "Clube Winx" vai defender o universo de

"cair" na escuridão, pois a Bruxas Seniores usam os seus poderes para o mal.

Curious George

O mundo de George está cheio de personagens bondosas que vivem em harmonia, ajudando-se mutuamente. Em cada episódio,

George dedica-se a explorar o mundo ao seu redor, e graças ao seu desejo insaciável de entender como as coisas funcionam, vive

aventuras incríveis.

George não fala, mas usa a riquíssima comunicação não verbal (sinais, gestos e expressões) para se comunicar com as crianças e

despertar nelas o interesse pela ciência, engenharia e matemática.

O homem do chapéu amarelo é o melhor amigo e mentor de George. Ele acredita plenamente que o seu amigo e protegido jamais se

meterá em confusões. Muito querido por todos os habitantes do bairro, durante o seu tempo livre distrai-se a jogar damas ou a ler

livros.
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PROGRAMAS

SÉRIES

Inspector Max

Esta série conta a história de um cão chamado “Max” que é encontrado pelos dois filhos do Inspetor Jorge Mendes. O inspetor é um

homem solitário, cuja mulher morreu, quando os filhos ainda eram pequenos em virtudes de um despiste automóvel, causado por um

cão que se atravessou na estrada. Ele vê-se agora com novas responsabilidades, pois tem de tomar conta dos dois filhos ainda

pequenos e conciliar assim, com a sua vida difícil e perigosa de Inspetor da Policia Judiciária.

O Max, o inspetor Jorge Mendes e o, colega e amigo, inspetor Sérgio Calado, constituem o trio vitorioso desta série que tem o cão

policia mais famoso de Portugal.

Participam nesta série os atores como Fernando Luís, Sandra Celas, Rui Santos, Sara Buttler, Afonso Maló, Ruy de Carvalho, entre

outros.

I Love It

“I LOVE IT” é uma série juvenil inserida num cenário urbano e que retrata a sociedade actual em várias realidades, passando por

todas as faixas etárias e classes sociais. Do drama ao humor, das certezas às descobertas, dos excessos ao culto do corpo, das redes

sociais reais às virtuais, “I LOVE IT” é o percurso de um conjunto de personagens com vidas e universos diferentes, mas que se cruzam

num desejo comum, a procura da felicidade. O eixo central é a vida de Beatriz, cuja casa se transforma, de um dia para o outro, numa

residência de jovens de várias origens, nacionalidades e personalidades, todos eles com objectivos e sonhos próprios que enfrentarão

obstáculos. A vida de Beatriz também será pautada pelo amor com Pedro e pela música, uma paixão que ambos partilham.
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PROGRAMAS

Séries

Campeões e Detetives

O João Paulo Moreira (JP) e os amigos decidem formar o seu próprio clube, o Megamax Futebol Clube, contra tudo e contra todos, em

especial contra a BOLA-F. A misteriosa organização BOLA-F, Brigada Operacional de Luta Anti-Futebol, deixa o JP fora de si. Um dos

maiores desejos do JP é descobrir quem se esconde por detrás desse nome e desmascarar o ou os responsáveis pelas incríveis

safadezas que essa tenebrosa organização tem vindo a cometer no Bairro onde vive. Para isso contará com a ajuda do primo Manel e

dos amigos Tiago e Madalena. Juntos irão envolver-se em inúmeras aventuras, cheias de emoção, suspense e mistério.

Em casa da Família Moreira, a mãe de JP é a única que não partilha a paixão pelo Futebol. O pai, Guilherme, é grande apreciador e

o António, o irmão mais novo, conhecido por Pulga, é quase tão fanático como ele. Até a irmã do meio, a Carolina, anseia um dia

poder vir a entrar para o Megamax. O resto da família também alinha no gosto pela bola. Os primos Manel e Miguel fazem parte da

equipa e o próprio avô Fernando interessa-se por tudo o que diz respeito ao Clube e tem sido uma boa ajuda para o JP em várias

situações.

Detetives Maravilhas

As aventuras e desventuras de um grupo de três jovens que dedicam os seus tempos livres à resolução dos mais variados mistérios e

enigmas. Rui, Maria e Alexandre querem ajudar aqueles que os rodeiam de forma desinteressada, contribuindo para que possam ter

uma vida melhor.

Os três jovens moram num pacato bairro da capital, onde toda a gente se conhece. Uma pequena aldeia plantada no centro de Lisboa.

No primeiro episódio, Rui e Alex (amigos de longa data) conhecem Maria, que acabou de se mudar para o bairro com a sua numerosa

família. Depois de se cruzarem na escola, decidem criar um clube secreto de detectives, inspirados pela folha de um velho diário

deixado pelo bisavô de Rui. O bisavô Artur desaparecera misteriosamente durante uma viagem que fez a bordo de um balão de ar

quente, em 1944. Desde então nunca mais se soube nada sobre o seu paradeiro. A única pista é uma folha do seu diário que é

encontrada por Rui no sótão da casa da avó, Maria da Glória , com quem vive desde a morte da mãe.

Este é o ponto de partida para as investigações do Detective Maravilhas. Com a ajuda dos seus dois amigos, Rui vai tentar encontrar

as restantes folhas do diário do bisavô Artur, ao mesmo tempo que resolve os mistérios que vão surgindo no bairro.
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PROGRAMAS

Séries

Portal do Tempo

A morte do famoso empresário Octávio Falcão, noticiada em todos os meios de comunicação social, deixou uma das mais prestigiadas famílias portuguesas em pé de guerra. Todos ficaram

preocupados com a herança milionária e com a parte que lhes iria tocar nas partilhas… todos à exceção de Jaime que, do alto dos seus treze anos, sofreu a morte do avô paterno como nenhum

outro familiar. Jaime sempre fora o neto predileto de Octávio. A cumplicidade que existia entre ambos era tão intensa e mágica que o rapaz nem se preocupou em saber porque é que o avô lhe

havia deixado em herança um relógio de bolso antigo… em vez de uma empresa, uma herdade no Douro ou um Bentley de coleção. Só alguns dias mais tarde é que Jaime percebeu o seu real

valor. O relógio permitia-lhe viajar no tempo.
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Nota: As animações e as séries podem sofrer alterações ao longo do ano.



SOLUÇÕES COMERCIAIS

7

O patrocínio do programa engloba as seguintes contrapartidas semanais:

 Junto às autopromoções do programa: cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (mínimo 10), com a seguinte distribuição:

 Junto ao programa (no inicio e no fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (12 inserções);

 No bloco do programa: spot com duração opcional (10 inserções);

 Site TVI e TVI Player: pre/mid/pos roll com duração opcional (2 500 visualizações garantidas).

FAIXAS HORÁRIAS 08-13 13-20 20-24 24-03 03-08 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 5 1 0 0 4 10

PATROCÍNIO

INVESTIMENTO DE MEDIA TOTAL (variável de acordo com a duração do spot e número de semanas contratadas):

Notas:

 Para beneficiarem de exclusividade de categoria de produto, os patrocinadores devem considerar uma sobretaxa de 20%, que só poderá ser contratada se o patrocínio não tiver já sido comprado por um concorrente.

INVESTIMENTO PRODUÇÃO CARTÕES PATROCÍNIO: A orçamentar caso a caso (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel).

Nº DE SEMANAS

CARTÕES + PREROLL 

(5")
CARTÕES (5’’) + SPOTS + PREROLL

5'' 10'' 15'' 20'' 25'' 30''

4 9.800 € 19.020 € 21.580 € 22.620 € 25.180 € 26.270 €

8 18.830 € 36.780 € 41.780 € 43.797 € 48.794 € 50.913 €

12 27.090 € 53.290 € 60.580 € 63.530 € 70.823 € 73.923 €

24 49.550 € 99.050 € 112.820 € 118.392 € 132.163 € 138.031 €

52 87.580 € 182.210 € 208.530 € 219.255 € 245.642 € 256.896 €



OUTRAS OPORTUNIDADES
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Para uma maior associação dos anunciantes às plataformas digitais do programa, sugerimos também as seguintes presenças:

DIGITAL

 PRESENÇA EM DISPLAY

A presença será analisada caso a caso e mediante briefing.

 PRESENÇA ATRAVÉS DE FORMATOS ESPECIAIS E CONTEÚDOS PERSONALIZADOS

Local Formato 
Quantidade de 

Impressões 
Periodo Investimento Media 

Sites Brincar e Titter Halfpage 38.000 4 semanas 685 €

Sites Brincar e Titter Halfpage 76.000 8 semanas 1.275 €

Sites Brincar e Titter Halfpage 114.000 12 semanas 1.780 €

Sites Brincar e Titter Halfpage 228.000 24 semanas 3.010 €

Sites Brincar e Titter Halfpage 494.000 52 semanas 4.740 €



OBSERVAÇÕES GERAIS

a) Condições apresentadas para valor bruto negociado;

b) Os valores apresentados não são acumuláveis com outras condições especiais;

c) Aos valores apresentados, acresce IVA, impostos e taxas legais em vigor;

d) Na eventualidade da contratação ser efetuada pelo anunciante/agência sem intervenção de Central de Compras, o pagamento da campanha deve ser efetuado antecipadamente de acordo com as Condições

Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

e) A contratação de espaço será feita de acordo com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

f) A proposta é válida por 30 dias (de calendário), findos os quais poderá sofrer alterações, em virtude de mudanças de tabela e/ou grelha de programação. No caso de proposta de Colocação de Produto a

validade é apenas de 15 dias (de calendário);

g) As presentes condições comerciais são confidenciais destinando-se a utilização exclusiva da Agência de Comunicação/Central de Compras/Anunciante responsável pela negociação e/ou ao Anunciante objeto

das condições. A sua divulgação a terceiros não poderá em quaisquer situações ser efetuada sem prévia autorização por escrito por parte da TVI;

h) Os investimentos acordados para Colocação de Produto e Custos de Produção devem ser considerados como adicionais face aos investimentos acordados para a compra de media convencional;

i) Os patrocinadores poderão ocupar posições preferenciais nos blocos do programa. A ocupação deste espaço será feita por ordem cronológica de receção das respetivas ordens de publicidade, salvo se

existirem taxas negociadas para a ocupação dessas posições;

j) Nos cartões de patrocínio, para além da referência à marca, descrição do produto ou serviço e contacto, podem ainda ser aceites outras menções se for feita prova de que as mesmas se encontram

registadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como integradas no logótipo do patrocinador;

k) Todos os cartões de patrocínio têm que ser submetidos à apreciação prévia da TVI, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis em relação à data de arranque da campanha;

l) A TVI poderá colaborar na produção dos cartões de patrocínio para emissão exclusiva nos seus canais, mediante orçamento caso a caso. As locuções dos cartões de patrocínio são feitas pela TVI;

m) Eventuais informações relativas a resultados de media constantes nesta proposta constituem carácter informativo e não vinculativo, por parte da TVI;

n) Salvo acordo em contrário, não existe exclusividade de categoria de produto para qualquer uma das formas de contratação, nem entre elas (patrocínio e colocação de produto);

o) Relativamente às contratações de Colocação de Produto, caso sejam exibidas um número de presenças inferior ao contratado, será faturado o valor proporcional;

p) Todas as ações de Colocação de Produto referidas neste documento, foram previamente aprovadas pela Direção de Programas/Produtora. Eventuais alterações ao seu conteúdo terão de ser novamente

validadas.

q) Os investimentos realizados ao abrigo da Tabela de Colocação de Produto, Licenciemento, bem como os Custos de Produção, não serão contabilizados para o cálculo de prémios de produção anual

(“Rappel”).
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http://tvi-mcd.comercial.iol.pt/

http://tvi-mcd.comercial.iol.pt/

