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 Ao final da noite, a TVI continua a apostar nas

melhores produções de séries dos últimos anos, nos

próximos meses temos previsto emitir: Chicago Fire,

Defesa à Medida (Suits), Chicago P.D. e Castle.

OFERTA DE 

CONTEÚDOS 

INTERNACIONAIS

Semanal

2ª a 6ª e 

Domingo

Late-Night
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Ao final da noite, pode assistir às melhores produções de séries dos últimos anos

OFERTA DE CONTEÚDOS INTERNACIONAIS

Os destemidos bombeiros do quartel 51 de Chicago estão de volta. O destino

de todos os membros da corporação é posto em causa depois da uma

explosão de um armazém. Como é que esta equipa irá sobreviver a perda de

um dos seus elementos e como é que a vida destes corajosos bombeiros

será no futuro.

Atores: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Lauren German, Charlie

Barnett, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Minoso, Christian Stolte, Eamonn Walker.

CHICAGO FIRE 
TEMPORADA 3

Nesta série já não é segredo que Mike Ross nunca terminou o curso de

advocacia e que isso não impediu que Harvey Specter o contratasse. Os dois

regressam e vão ter de lidar com uma separação e um casamento. Donna

decidi deixar Harvey e começa a trabalhar como secretária de Louis. Harvey

fica destroçado e com a ajuda da psiquiatra Paula Agard dá a volta à sua

vida.

Atores: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Gina Torres, Meghan Markle, Sarah

Rafferty.

DEFESA À MEDIDA (SUITS) 

TEMPORADA 5

Nº DE EPISÓDIOS: 23 + 23 (repetição) Nº DE EPISÓDIOS: 16 + 16 (repetição)
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OFERTA DE CONTEÚDOS INTERNACIONAIS

A lei de Chicago acompanha a vida dos polícias da esquadra 21 de Chicago.

Esta esquadra é composta por duas equipas: uma unidade de inteligência,

responsável por combater grandes crimes e polícias que patrulham todos os

dias a cidade.

Nesta temporada a vida da polícia é alterada com a morte misteriosa do

detetive Sheldon Jin, o chefe da unidade de Inteligência Voight é um dos

suspeitos, mas apesar de estar a ser vigiado mantém o cargo.

Atores: Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Lee Soffer, Elias Koteas, Patrick John

Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Brian Geraght.

Nº DE EPISÓDIOS: 23 + 23 (repetição)

CHICAGO P.D. 
TEMPORADA 2

A temporada 8 do Castle é a última, Beckett é nomeada como Capitão da 12º

esquadra, mas misteriosamente desaparece. Castle, Ryan, Esposito, Alexis e

um investigador Britânico tentam a todo custo a encontrar e descobrem que a

sua antiga equipa e a ex-parceira de investigação especial foram

assassinadas. O desespero de Castle faz com que ele peça ajuda ao preso

William Bracken.

Atores: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Jon Huertas, Seamus Dever.

CASTLE
TEMPORADA 8

Ao final da noite, pode assistir às melhores produções de séries dos últimos anos

Nº DE EPISÓDIOS: 24 + 24 (repetição)



5

O patrocínio do programa engloba as seguintes contrapartidas semanais:

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

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

 Nos blocos do programa: spot com duração opcional (6 inserções).

PATROCÍNIO

OFERTA DE CONTEÚDOS INTERNACIONAIS

SOLUÇÕES COMERCIAIS

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

Nº DE INSERÇÕES 0 1 3 3 5 12

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

INVESTIMENTO PRODUÇÃO CARTÕES PATROCÍNIO: 1.500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel).

Nº DE

SEMANAS

CARTÕES
CARTÕES 

(5’’) + SPOTS

5’’ 20’’

4 30.010 € 48.900 €

8 57.020 € 93.090 €

12 81.030 € 132.550 €

24 144.060 € 236.790 €

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;

 Para spots de outras secundagens consultar por favor Direção Comercial.
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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




