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 MAIS DO QUE COMPUTADORES E GADGETS, ESTE PROGRAMA APOSTA EM TUDO AQUILO QUE NOS

SURPREENDE E NOS FAZ REFLETIR SOBRE O QUANTO O HOMEM EVOLUIU E SE ULTRAPASSOU

 APRESENTADO POR PAULO BASTOS

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO 

TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

Semanal

Sábado 
Manhã

2 repetições 

Late-Night

12 mil 

indivíduos

2,9% Share 

de Audiência

Fonte: MMW – Período: 1 de Janeiro a 30 de Setembro de 2017; Canal Base: Canais Cabo; Tipo de Audiência: Total Dia; Alvos: Adultos
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Este é um programa de Ciência e Tecnologia, recheado de notícias, histórias e reportagens sobre

as novas tendências destes novos tempos.

Mas mais do que computadores, gadgets e até entretenimento (que também por aqui passam),

NXT aposta na Ecologia e na Sustentabilidade, na investigação nos confins do Espaço e na

profundeza dos Oceanos, nas mais recentes invenções e descobertas na área da Saúde, em tudo

aquilo que nos surpreenda e faça refletir sobre o quanto o Homem evoluiu e se ultrapassou.

Nas palavras do jornalista Paulo Bastos, que conduz o NXT, “É feel good television. É uma estranha

e inabalável fé num “Admirável Mundo Novo”, muito longe das negras previsões de Aldous Huxley.

Ou, se quiserem, «O Futuro já não é o que era». No bom sentido.”

Por isso mesmo, aqui cabe quase tudo...

Semanalmente, durante 25 minutos, apresentam-se novas realidades, recentes descobertas,

nacionais e internacionais, de África à América Latina, da Europa à Antárctica, fora do circuito

habitual da Informação, no estilo acessível que todos lhe reconhecem e a análise crítica mais ou

menos subtil, mais ou menos descarada, que tanto caracteriza o jornalista.

NXT enquadra o Passado no Presente, para nos deixar adivinhar quanto pode mudar o Futuro. Que

é como quem diz, “já”.

SINOPSE

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO
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PATROCÍNIO

O patrocínio do programa engloba as seguintes contrapartidas semanais:

Junto às autopromoções do programa: cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante, com a seguinte distribuição (mínimo 12):

Junto ao programa (no início e fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (2 inserções por programa, num total de 6

por semana)

No bloco do programa: spot com duração opcional (1 inserção por programa, num total de 3 por semana);

Plataformas digitais: pre/mid/pos roll com duração opcional (1 500 visualizações).

SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

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

Nº DE INSERÇÕES 4 2 1 5 0 12
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

PATROCÍNIO

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

Nota:

 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 2.610 € 3.060 € 3.180 € 3.258 € 3.444 € 3.518 €

8 4.958 € 5.808 € 6.028 € 6.192 € 6.533 € 6.686 €

12 7.034 € 8.244 € 8.554 € 8.792 € 9.286 € 9.494 €

24 12.446 € 14.606 € 15.166 € 15.601 € 16.480 € 16.879 €

52 20.132 € 23.642 € 24.542 € 25.381 € 26.903 € 27.602 €
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

COLOCAÇÃO DE PRODUTO

De acordo com a natureza do programa e tendo em vista satisfazer as necessidades de comunicação dos anunciantes, existe ainda a

possibilidade de criar oportunidades de colocação de produto. Essas oportunidades serão avaliadas caso a caso, após briefing do

anunciante.

Contrapartidas para o anunciante:

 Duração: 120’’

 Número de exibições: 3 emitidos junto ao programa (original + repetições) + 2 emitidos isoladamente na faixa horária da manhã e da tarde

 Presença nas redes sociais TVI*;

 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player

*Exclui redes sociais do apresentador, a orçamentar caso a caso.

Notas:

 Os valores relativos a investimentos de produção aplicam-se apenas a presenças base em estúdio. Eventuais VT’S a incluir ou gravações no exterior serão

objeto de orçamento;

 Para mais detalhes sobre a natureza das referidas presenças, consultar também a Informação Comercial nº 002/18.

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por presença): 2 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

INVESTIMENTO MEDIA TV (por presença): 7 835€

INVESTIMENTO PRODUÇÃO Digital (por presença): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

PUBLICIDADE EM ECRÃ FRACIONADO

O programa contempla a possibilidade de realização de inserções de publicidade em ecrã fracionado durante a sua exibição. Esta forma

de comunicação tem grande impacto e permite que a audiência veja a mensagem publicitária sem interrupção para intervalo.

O número de inserções por programa é variável e será definido posteriormente, tendo em conta a natureza e a integridade do conteúdo

do programa.

Características:

 Inserção exibida de forma individualizada;

 Área máxima de inserção: equivalente a ¼ do ecrã;

 Separação gráfica entre os 2 conteúdos;

 Presença da menção “Publicidade” durante a exibição.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por execução): 2 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIGITAIS

Mediante briefing e para complementar o patrocínio, permitindo uma maior associação dos anunciantes às plataformas digitais, podem

ser desenvolvidos outras presenças displays assim como presenças através de formatos especiais ou conteúdos personalizados.

INVESTIMENTO MEDIA E PRODUÇÃO: A definir mediante briefing

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS, DO MUNDO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

LICENCIAMENTO

Caso o anunciante pretenda associar-se aos valores e notoriedade dos programa e das suas caras, poderá optar por uma solução de
licenciamento.

MODELOS DE LICENCIAMENTO

 Licenciamento Produto - O anunciante adquire o direito de desenvolver produtos específicos ou inserir em produtos existentes

elementos com associação direta da marca.

 Licenciamento Conteúdo - O anunciante adquire o direito de utilização de conteúdo nas suas redes sociais e sites, podendo

desenvolver mecânicas promocionais associadas, exclusivamente nestes universos. Exemplo: post com fotografias e/ou clipes de

vídeo do programa.

 Licenciamento Promocional - Possibilidade de utilizar a marca e elementos identificativos da marca e/ou conteúdo do programa no

ponto de venda, promoções ou ações de loja com o direito de utilizar brindes exclusivos para associação com os seus produtos ou

campanhas. Exemplo: utilização de logos do programa em materiais de Ponto de Venda (posters, stickers, tarjas, etc.); Mailings;

Folhetos de Loja; Cupões de desconto.

INVESTIMENTO: A definir, caso a caso. 

Nota: Modelos de negócio a desenvolver caso a caso mediante briefing do anunciante. 
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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




