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18H15

22H

PROLONGAMENTO

Programa de reportagens, entrevistas e 

debates, onde a controvérsia é incontornável, 

apresentado por Joaquim Sousa Martins. 

José de Pina, Pedro Guerra e Manuel Serrão 

são os comentadores residentes.

MAIS BASTIDORES

Jornal desportivo diário assegurado pela

editoria de desporto da TVI24, que

analisa a época desportiva.

MAIS BASTIDORES
Ao longo da semana são vários os 

comentadores que passam pelo estúdio, entre 

eles Rui Pedro Braz, Pedro Sousa e Luis Aguilar

MAIS FUTEBOL
O programa semanal que faz a análise 

“técnico-tática” do futebol português. 

Apresentado por Cláudia Lopes e com 

os comentadores residentes Luís 

Mateus, Pedro Barbosa, Pedro Ribeiro 

e Tomaz Morais.

03H00

MAIS BASTIDORES

A partir das 03h, de 2ª a

domingo, repetição dos

programas emitidos em

prime time

PROLONGAMENTO

MAIS FUTEBOL

PERFIL DE TRANSMISSÃO

O DESPORTO JOGA-SE NA TVI24!

O desporto faz parte integrante da programação da TVI24. De 2ª a domingo são vários os programas de análise, reportagem, debates e 

entrevistas sobre o que de mais importante acontece no mundo do desporto!  

2ª feira às 22h, com repetição em late night 6ª feira às 22h, com repetição em late night

De 2ª a 6ª feira às 18h15h
De 3ª a 5ª e aos sábados e domingos às 22h, 

com repetição em late night

De 2ª a domingo, repetição 

às 03h00 dos programas 

de prime time
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CAMPEONATO 

NACIONAL DE ANDEBOL
Transmissão de 25 jogos, aos fins de 

semana à tarde, com cobertura por 

jornalistas e especialistas da modalidade

TEMPORADA DE 

HÓQUEI EM PATINS
Serão transmitidos, aos fins de semana à 

tarde, 40 jogos de Hóquei em Patins do 

Campeonato Nacional, Taça de Portugal e 

Supertaça António Livramento.

TARDES/
PRIME TIME

Cobertura de 40 jogos da 

Liga por jornalistas e 

especialistas da 

modalidade. Os jogos 

serão transmitidos à tarde 

e em horário de prime 

time.

LIGA DE FUTSAL 

MASCULINO

PERFIL DE TRANSMISSÃO

O DESPORTO JOGA-SE NA TVI24!

TARDES

TARDES

A TVI24 volta a apostar na transmissão de eventos desportivos, apostando de novo nos nacionais de Futsal, Andebol e Hóquei em Patins.

No total serão transmitidos em direto mais de 100 jogos.

Notas:

* Prevista a transmissão de 25 jogos do Campeonato Nacional de Andebol;

** Prevista a transmissão de 40 jogos do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, Taça de Portugal e Supertaça António Livramento;

*** Prevista a transmissão de 40 jogos da Liga de Futsal.
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PACOTE DE SPOTS

O DESPORTO JOGA-SE NA TVI24!

Com o objetivo de permitir aos anunciantes uma presença diária na TVI24, sempre associada à sua programação desportiva,

disponibilizamos os seguintes pacotes especiais.

Características de cada pacote:

 Período da campanha: a definir

 Duração dos spots/preroll: 20”

 Nº de spots semanal:

 Tarde: 11

 Prime Time: 7

 Late Night: 7

 Nº de visualizações semanal: 25 000
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PACOTE DE SPOTS

O DESPORTO JOGA-SE NA TVI24!

Notas:

 O conjunto de suportes apresentados serão objeto de confirmação por parte da Direção de Programas à data da sua adjudicação. Neste contexto poderão vir a

ser objeto de alteração em função do interesse editorial e enquadramento legal;

 Todos os detalhes de implementação serão tratados posteriormente entre o anunciante, a agência e a produção da TVI;

PACOTES SUPORTE CANAL RESUMO INVESTIMENTO

Pacote A - 4 semanas

Pacote de Spots TVI24

20” x 100 inserções + 100 000 

visualizações
23 239 €

Pacote B - 8 semanas
20” x 200 inserções + 200 000 

visualizações
42 355€

Pacote C - 12 semanas
20” x 300 inserções + 300 000 

visualizações
57 348€

Pacote D - 24 semanas
20” x 360 inserções + 600 000 

visualizações
92 956€

(*)O valor global da proposta exclui qualquer margem de intermediação/rappel e deverá ser considerado adicional em relação ao acordo anual
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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, Licenciamento, bem como os Custos de Produção, não serão contabilizados para o cálculo de

prémios de produção anual (“Rappel”).

OBSERVAÇÕES GERAIS




