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 Desejar o impossível é um sentimento perigoso, mas uma família

aparentemente perfeita arrisca tudo para cumprir o seu sonho;

 Uma novela cheia de emoção e suspense, com personagens intensas,

guerreiras e carismáticas que fazem tudo em nome da família;

 O autor é Rui Vilhena e a ação decorre na Ilha da Madeira e em

Lisboa.

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER 

PARA REALIZAR UM SONHO?

Fonte: MMW – Período: 1 a 30 de Abril; Canal Base: Canais Aerial; Tipo de Audiência: Total Dia; Alvos: Adultos; Programa: Valor da Vida II (primeira novela de prime 

time). 

41,3% Share de 

Audiência

Diário

2ª a Sáb.
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3º Trimestre
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Desejar o impossível é um sentimento perigoso. A estrada é tortuosa, é preciso lutar. O desespero leva-nos por atalhos fatais... E se a

única solução para alcançar o objetivo, conquistar os seus sonhos, fosse cometer um crime? Você seria capaz?

Como qualquer criminoso, Lúcia e Pipo julgam ter cometido o crime perfeito. Durante muito tempo, acreditam estar a viver o sonho da

família feliz com os seus três filhos, Gabriel, Alice e Rita, até que... os mortos ressuscitam.

O álbum de família, repleto de sorrisos, esconde fantasmas que ninguém imagina. Às vezes, para apagar um crime é preciso cometer

outro.

SINOPSE

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?
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Esta novela conta com um elenco de luxo constituído por: Nuno Homem de Sá, Alexandra Lencastre, Sinde Filipe, Dalila Carmo, Pêpê

Rapazote, Pedro Granger, Júlia Palha, Maria Emília Correia, Maria João Falcão, Sílvia Rizzo, António Capelo, Lídia Franco, Sofia Grilo,

Margarida Vila-Nova, Edwin Luisi, Lucélia Santos, Maria João Bastos, Nuno Pardal, Paula Neves, Alfredo Brito, Luís Gaspar, Vera Alves,

Marco Delgado, São José Correia, entre outros…

ELENCO

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?
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A novela tem um site próprio, com sinopses, vídeos dos melhores momentos, entrevistas exclusivas, bastidores. No TVI Player irão estar

disponíveis os episódios completos e clipes.

PRESENÇA DIGITAL

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

Fonte: Google Analytics - Estimativas

A novela tem também uma forte presença nas redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram, com promoção em perfis próprios, bem

como nos perfis da TVI.

Site TVI Player

“Vida Louca”

Site TVI

“Vida Louca”

1.308.570 pageviews

304.770 visitas

163.410 vídeoviews 

1.165.310 pageviews

238.281 visitas

572.251 vídeoviews
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O patrocínio permite ao anunciante reforçar a sua ligação com o conteúdo e garantir maior visibilidade e retorno. Em cada episódio

teremos disponível um bloco para os patrocinadores da novela.

Regras:

 Limite de patrocinadores a 4 quotas;

 Duração do spot no bloco dos patrocinadores limitado até 20’’ (outras durações terão de ser avaliadas caso a caso);

Abaixo breve esquema ilustrativo do alinhamento de patrocinadores junto ao bloco.

PATROCÍNIO

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Bloco

Pat.

Cartões

Pat.

Conteúdo Conteúdo Cartões

Pat.

Genérico

Final
Genérico

Inicial
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O patrocínio do programa (exclusivo a 4 anunciantes) engloba as seguintes contrapartidas semanais:

 Junto às autopromoções na TVI e TVI FICÇÃO: cartão de 5”, 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

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

SOLUÇÕES COMERCIAIS

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

Nº DE INSERÇÕES 11 11 9 9 0 40

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

Nº DE INSERÇÕES 10 10 7 4 0 31

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

CARTÕES 5”
CARTÕES 5’’ + 

SPOTS até 20”

41 290€ 86 410€

INVESTIMENTO PARA 4 SEMANAS:

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 a Direção Comercial;
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O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

SOLUÇÕES COMERCIAIS

COLOCAÇÃO DE PRODUTO

De acordo com a natureza do programa e tendo em vista satisfazer as necessidades de comunicação dos anunciantes, temos disponível os
seguintes formatos:

 PRESENÇAS NORMAIS: Passivas, Manipuladas e Manipuladas com Alteração de Guião
 PRESENÇAS ESPECIAIS: Modelação de Guião e Modelação de Personagem

As presenças especiais terão também uma presença nas redes sociais TVI e destaque na homepage do site TVI ou TVI Player.

* Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel

Notas:

 Para mais detalhes sobre a natureza das referidas presenças, consultar também a Informação Comercial nº 002/19.

 A TVI e a Plural estão disponíveis para analisar outras soluções de comunicação à medida dos interesses de comunicação de cada anunciante, a integração da marca será analisada caso a caso mediante

briefing do anunciante.

INVESTIMENTO UNITÁRIO:

PRESENÇAS NORMAIS PRESENÇAS ESPECIAIS

Passivas 3’’ Manipuladas 5’’
Manipuladas com

alteração de guião 10’’
Modelação de guião 30’’ Modelação de Personagem

Media Produção* Media Produção* Media Produção* Media
Produção 

TV*

Produção 

Digital*
Media

Produção 

TV*

Produção 

Digital*

2 540€ 250€ 4 030€ 1 250€ 6 965€ 2 500€ 14 495€ 3 500€ 1 500€
caso a 

caso

caso a 

caso
1 500€



9

A escolha deste formato permite ao anunciante passar mensagens de caracter publicitário mantendo a ligação com o programa. As

telepromoções são gravadas com recurso aos décors e atores da novela e exibidas sob a forma de spot em posição preferencial do

respetivo bloco.

Notas:

 Todas as propostas para telepromoções carecem de validação prévia;

 Para as telepromoções com durações diferentes, serão aplicados os índices de conversão em vigor;

 Os investimentos de produção poderão sofrer alterações em consequência das especificidades de cada projeto, inclui gravação num décor associado à novela;

 O guião é da responsabilidade da TVI, elaborado mediante briefing detalhado do anunciante;

 As telepromoções estão sujeitas a aprovação editorial por parte da produção do programa;

 Cada telepromoção contempla direitos de exibição para 4 semanas;

 Direitos de imagem dos atores a definir caso a caso.

 Para mais detalhes sobre telepromoções, consultar a Informação Comercial nº 002/19.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção de 60’’): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por execução): 25 000€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

SOLUÇÕES COMERCIAIS

TELEPROMOÇÕES
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

DIGITAL

NOVELA NUM MINUTO

Entre os produtos exclusivos digitais, temos diariamente a rubrica “Novela num Minuto” - vídeos que resumem de forma apelativa os

episódios do dia anterior.

Características:

 Vídeo diário disponível na página do programa/canal, condensado em 60 segundos, com legendas e numa edição própria;

 Estimativa de 40 mil visualizações diárias e 120 mil de alcance (dados facebook)

 Conteúdo exclusivo para as redes sociais

 Posição exclusiva e de destaque

 + de 1 milhão de seguidores nas páginas da TVI e das novelas

 Patrocínio através de integração de marca com duração de 3’’
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

DIGITAL

INVESTIMENTO NOVELA NUM MINUTO

VISUALIZAÇÕES INVESTIMENTO 

PACOTE 1 
200.000 4.000 €

1 SEMANA

PACOTE 2 
400.000 7.200 €

2 SEMANAS

PACOTE 3
800.000 12.800 €

4 SEMANAS 

PACOTE 4
2.400.000 36.000 €

12 SEMANAS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

DIGITAL

OUTRAS OPORTUNIDADES

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

podem ser desenvolvidos outras presenças através de formatos especiais ou conteúdos personalizados.

INVESTIMENTO MEDIA E PRODUÇÃO: A definir, mediante briefing.
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Caso o anunciante pretenda associar-se aos valores e notoriedade da novela e das suas caras poderá optar por uma solução de

licenciamento.

MODELOS DE LICENCIAMENTO

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

elementos com associação direta da marca propriedade da TVI.

2. 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.

3. 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.

O QUE ERA CAPAZ DE FAZER PARA REALIZAR UM SONHO?

SOLUÇÕES COMERCIAIS

LICENCIAMENTO

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

INVESTIMENTO: A definir caso a caso.



TVIMEDIA.PT


