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❑ A TVI24 É O MAIOR SITE DE INFORMAÇÃO DE UM CANAL DE TV EM  

PORTUGAL.

❑ TEM NOTÍCIAS EM TEMPO REAL COM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE

DE TODA A INFORMAÇÃO EM MULTIPLATAFORMA.

❑ DISPONÍVEL APP PARA ANDROID E IOS, COM VÍDEOS E NOTÍCIAS

SEMPRE ATUALIZADOS, ACESSO A EXCLUSIVOS DIGITAIS E VÁRIAS

POSSIBILIDADES DE BRANDED.
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Fonte: Google Analytics

TVI24 – O MUNDO EM PRIMEIRA MÃO

TVI24.IOL.PT



AUDIÊNCIA - A TVI24 EM NÚMEROS MENSAIS

TVI24.IOL.PT

3.530.000 utilizadores únicos

7.000.000 visitas

13.600.000 páginas vistas

1.200.000 videoplays
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Fonte: Google Analytics

254.000 downloads app

850.000 seguidores

52.000 seguidores

220.000 seguidores



Desktop

UM CANAL, UM SITE MULTIPLATAFORMA

Smartphones | Tablets
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❑ Site todo construído em ‘responsive design’ e de acordo

com as melhores práticas de usabilidade;

❑ Desenvolvido para se adaptar a qualquer dispositivo e a

qualquer ecrã. Com um design atrativo e uma

navegação otimizada para o crescente consumo mobile,

permite uma experiência mais completa sobre os

conteúdos que quer ver e outros acessórios

complementares;

NAVEGAÇÃO
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CURADORIA E ARTIGOS RECOMENDADOS

❑ Maior edição dos temas principais em destaque, no site
e na app;

❑ A TVI24 inova ao implementar uma ferramenta que
permite analisar o perfil de consumo digital de cada
utilizador e mostrar-lhe as notícias recomendadas para
si.
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NOTÍCIAS
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❏ Resumo cronológico com os
principais acontecimentos do dia e
da antena da TVI24.

❏ Esta é a seleção de notícias que
não pode perder e está em
atualização permanente entre as 7
da manhã e as 2 da madrugada.

❏ Em acontecimentos especiais,
pode haver cobertura noticiosa 24
horas por dia.

http://www.tvi24.iol.pt/ultimas

❏ A app da TVI24 permite notificações no
telemóvel das notícias de última hora
com a maior rapidez e pertinência.

❏ A app da TVI24 permite noticifações de
acontecimentos em direto relevantes ou
exclusivos digitais.

❏ O site da TVI24 tem habilitadas
notificações de desktop para que todas
as informações de última hora chegem
aos seus leitores rapidamente.

NOTIFICAÇÕES

http://www.tvi24.iol.pt/ultimas


LIVESTREAMING E  

ATUALIZAÇÃO  

PERMANENTE
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❑ Emissão da TVI24 em livestreaming, bem
como de acontecimentos vários da atualidade
e de eventos exclusivos;

❑ Acompanhamento informativo ao minuto. Os
contecimentos que se prolonguem no tempo,
como por exemplo: queda de avião, debate
quinzenal no Parlamento, Eurogrupo… podem
ser acompanhados numa cronologia tipo live
blog, atualizada ao minuto.

http://www.tvi24.iol.pt/direto

GUIA TV

❏ Área com informação da programação do canal e  
onde são destacados alguns programas.

❏ Acesso a todos os programas emitidos pela TVI24; 

http://www.tvi24.iol.pt/guiatv

http://www.tvi24.iol.pt/direto
http://www.tvi24.iol.pt/guiatv


FOTOS
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❏ Área de fotografias das várias secções
de notícias: sociedade, política,
economia, internacional, desporto,
tecnologia, música, entre outras.

http://www.tvi24.iol.pt/fotos

❏ O vídeo continua a ser um elemento
fundamental e diferenciador na oferta do
site e app da TVI24.

❏ Qualquer uma das plataformas,
disponibiliza diariamente mais de uma
centena de peças noticiosas ou outros
conteúdos de informação em vídeo.

❏ A TVI24 tem uma equipa dedicada a criar
e adaptar vídeo para o contexto digital,
com grafismo e lettering adaptado ao
consumo mobile e em

redes sociais, em formatos  

diferenciados.

http://www.tvi24.iol.pt/videos

VÍDEOS

 Foto do dia: uma das imagens

mais marcantes de

acontecimentos da atual idade

assinada pelos melhores

fotógrafos nacionais e

internacionais .

http://www.tvi24.iol.pt/fotos
http://www.tvi24.iol.pt/videos


DOSSIERS
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❏ A TVI24 dedica uma área própria para os  
grandes temas da atualidade, que serão alvo  
de dossiers premium - específicos e  
completos, permitindo ao utilizador aceder a  
conteúdos de um determinado assunto com  
elevado grau de curadoria.

❏ As grandes reportagens e investigações da
TVI têm aqui uma nova vida, com exclusivos
online dos temas abordados em antena.

http://www.tvi24.iol.pt/dossiers

❏ “Eu Vi”, a área da TVI24 onde o cidadão é o
repórter. Este é um espaço aberto, onde o
visitante da página poderá partilhar fotos, vídeos
e testemunhos de acontecimentos de relevância
informativa.

http://www.tvi24.iol.pt/euvi

EU VI

http://www.tvi24.iol.pt/dossiers
http://www.tvi24.iol.pt/euvi
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Disponibilização diária de dezenas de peças noticiosas ou outros

conteúdos de informação, no formato vídeo

Resumo cronológico com os principais acontecimentos do dia e da

antena da tvi24

Permite a partilha de conteúdos nas redes sociais, entre outras

funcionalidades

Pageviews/Mês (*)  

2.000.000

Vídeos/Mês (*)  

100.000

Downloads App (**)  

254.000

Fonte: (*) Google Analytics (**) Apple Store e GoogleStore

TVI24 | APP
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❑ Otimização da partilha do conteúdo nas redes sociais;

❑ Maior relação entre conteúdos e redes sociais;

❑ Incremento do uso do ‘user generated content’ no  

âmbito noticioso em meio digital e em antena.

REDES SOCIAIS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS 

Através do site e da app, os anunciantes podem comunicar 

diretamente com a audiência das plataformas digitais da TVI24



FORMATOS DISPLAY
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❑ Intro (desktop)

❑ Billboard (desktop e mobile)

❑ Mrec (desktop, mobile e APP)

❑ Leaderbord (desktop)

❑ Halfpage (desktop)

❑ Fundo (desktop)

❑ Banner in content (desktop, mobile e APP)

❑ Pre roll |Mid roll |Post roll (desktop, mobile e APP)

❑ Splash (mobile e APP)

❑ Banner overlay (mobile)

❑ Vídeo in content (desktop e mobile)
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O site da TVI24 tem uma área própria que junta o conteúdo patrocinado,  

nomeadamente artigos e dossiers.

TVI BRANDS

TVI24.IOL.PT

PATROCÍNIO NO DIGITAL
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Artigos com integração de marca são talvez uma das formas mais eficazes de comunicar. Tendo como base os interesses de comunicação

das marcas, podem ser desenvolvidos artigos, fotos ou vídeos, conteúdos estes que serão sempre destacados e promovidos nas nossas

redes sociais. Nesta fase disponibilizamos as seguintes opções de artigos patrocinados:

❑ ARTIGO PREMIUM COM FOTO

Características:

▪ Destaque na HP do TVI24

▪ Possibilidade de integração de imagens com texto associado

▪ Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

❑ ARTIGO PREMIUM COM VÍDEO

Características:

▪ Destaque na HP do TVI24

▪ Possibilidade de integração de vídeo com texto associado

▪ Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

ARTIGO PATROCINADO | TVI BRANDS
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DOSSIER PATROCINADO | TVI BRANDS

Conjunto de artigos com integração de marca sobre temas premium e com relevância, desenvolvidos de forma exaustiva e com recurso à

opinião/participação de diferentes intervenientes. Além dos textos, os dossiers podem contemplar imagens, fotos e vídeos de forma a

explicarem da melhor forma o tema desenvolvido. Os dossiers serão sempre destacados e promovidos nas redes sociais da MCD.

Características:

 Conteúdos mais desenvolvidos e dedicados a temas premium e de referência  

 Podem incluir vários elementos:

▪ Textos

▪ Fotos/Imagens

▪ Permite ter um vídeo

❑ Graficamente mais apelativos onde a imagem tem grande destaque

❑ Destaque na HP do TVI24

❑ Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)
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ARTIGOS PATROCINADOS | INVESTIMENTO

Notas:

 Valores podem variar conforme especificidades / exigências técnicas;

 Conteúdo elaborados por equipa editorial após briefing detalhado do anunciante;

DOSSIERS PATROCINADOS | INVESTIMENTO

INVESTIMENTO 

MEDIA

INVESTIMENTO 

PRODUÇÃO

ARTIGO COM FOTO 2 500€ 1 500€

ARTIGO COM VIDEO 3 500€ 2 500€

INVESTIMENTO 

MEDIA

INVESTIMENTO 

PRODUÇÃO

DOSSIER 5 000€ 4 000€



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




