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ESTRUTURA DO PROGRAMA

7 AUDIÇÕES
 

Gravações em Janeiro

5 GALAS SEMIFINAIS
 

Diretos em Março e Abril

1 GALA FINAL
 

Direto em Abril

 PERFIL DE TRANSMISSÃO: Domingos em prime-time | ESTREIA:  Início de 2022



APRESENTADORA E JURADOS

MANUEL MOURA DOS SANTOS SOFIA ESCOBAR SÍLVIA ALBERTO CUCA ROSETA PEDRO TOCHAS



OPORTUNIDADES COMERCIAISOPORTUNIDADES COMERCIAIS



COUNTDOWN/MORPHINGCOUNTDOWN/MORPHING

PROMO/COUNTDOWN PARA ESTREIA DE
PROGRAMA

Total: 50 inserções (50% day-time + 50% prime time)
durante 7 dias .

Duração total 10” a fechar com cartão de patrocínio .

   »»  INVESTIMENTO: 11.000€ (inclui 3.000€ produção).

COUNTDOWN EM VERSÃO MORPHING PARA
GALA FINAL

Total: 21 inserções (na 1ª posição do break) durante 1
dia.

Duração total 10” a fechar com cartão de patrocínio .

   »»  INVESTIMENTO: 4.500€ (inclui 1.500€ produção).



PRÉ-GENÉRICOPRÉ-GENÉRICO

Produção de pré-genérico de 60” com presença de
marca .
Integrado no mood e conteúdo do programa com
concorrentes ou apresentadora. 

Cabelos e Make Up – com a apresentação / preparação
da apresentadora ou concorrentes. 
Automóveis – com a chegada da apresentadora ou
jurados às audições ou galas. 
Outro – conteúdo a desenvolver mediante briefing. 

»» INVESTIMENTO: 12.000€ (inclui 8.000€ produção).
Acresce cachet da apresentadora.



INTEGRAÇÃO DE MARCAS
(estúdio ou exterior)

Todos os materiais de marca necessários, são da responsabilidade do anunciante.  

Aos valores apresentados acresce o cachet dos jurados/apresentadora, caso aplicável.

Possibilidade de produção de corner ou espaço da marca, com custos extra de produção. 

Os valores apresentados são valores unitários. Podemos valorizar pacotes de presenças e

ativações de marca (caso a caso).

Os valores de produção estão sujeitos a reavaliação consoante as especificações das

gravações.

Notas: 

PRESENÇA MANIPULADA
Integração orgânica da marca no conteúdo do programa, sendo
manipulada pelos concorrentes ou jurados (20").
 »» INVESTIMENTO: 5.000€ (inclui 2.500€ produção) .

PRESENÇA ESPECIAL
Integração da marca num conteúdo pensado e criado para a
mesma, de acordo com briefing e mood do programa (30").
 »» INVESTIMENTO: 7.000€ (inclui 4.000€ produção) .



GRAFISMO/SPONSORGRAFISMO/SPONSOR
BREAK BUMPER

Presença garantida de 5” nos 13 programas, antes do inicio do
programa.

Desenvolvimento de Grafismo junto aos separadores de abertura (“JÁ
A SEGUIR”)

ORÁCULOS DO PROGRAMA

Presença mínima garantida de 10 inserções por programa (nos 13
programas). 

Integração no grafismo dos oráculos do programa na apresentação
dos concorrentes (nas audições)  e de apelo ao voto (nas semifinais e
final). 

CARTÃO DE PATROCÍNIO
Junto aos programas (3 cartões por programa)

DIGITAL

SITE GOT TALENT: logo embutido no cabeçalho (todas as páginas);
Intro, Halfpage + Bilboard  + Mrec
RTP PLAY: Takeover / Skin Estática ou Full Video + Leaderboard
Mobile
SITE GOT TALENT + RTP PLAY: Pre-roll 

2.000.000 impressões 

»» INVESTIMENTO: 81.000€ (inclui 8.000€ produção + 15.000€ digital) .
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PROPOSTA DIGITAL PROPOSTA DIGITAL 

SITE GOT TALENT: Halfpage + Billboard  + Mrec

RTP PLAY: Takeover / Skin Estática ou Full Video +
Leaderboard Mobile

SITE + RTP PLAY: Pre-roll 

Total: 1.000.000 impressões

»» INVESTIMENTO: 9.750€

PATROCÍNIOPATROCÍNIO

Cartão de 5” junto ao programa  

Spot de 20” junto ao programa (2 spots) 

Cartão de 5” junto às autopromoções 

Perfil de Transmissão: Domingo em prime-time 

Contrapartidas: 

    (1 a abrir cada parte e 1 a fechar - 3 cartões) 

 »» INVESTIMENTO (por programa): 4.400€ (cartões e
spot)

    (total: 15 autopromoções semanais RTP1), com a
seguinte distribuição:

»» INVESTIMENTO (por semana): 2.100€ (autopromos)



Os investimentos acordados para “colocação de produto” deverão ser considerados como adicionais face aos investimentos acordados para a
compra de media convencional;  
Aos valores apresentados, acresce IVA, impostos e taxas legais em vigor;  
Os valores apresentados não são acumuláveis com outras condições especiais;  
É da responsabilidade do anunciante o acordo e pagamento do cachet do apresentador(a) caso exista;  
Se a contratação não passar pela Central de Compras, o pagamento da campanha deverá ser efetuado antecipadamente de acordo com as
Condições Gerais de Contratação da RTP;  
A proposta é válida por 15 dias (de calendário), findo o qual poderá haver alterações;  
A contratação de espaço será feita de acordo com as Condições Comerciais da RTP, do conhecimento da Central de Compras/Agência de
Publicidade/ Anunciante;  
As presentes condições comerciais são confidenciais destinando-se a utilização exclusiva da Central de Compras/ Agência de Publicidade/
Anunciante responsável pela negociação. A sua divulgação a terceiros não poderá em quaisquer situações ser efetuada sem prévia autorização
por escrito por parte da RTP;  
Nas Ações Especiais de “colocação de produto” a exclusividade por categoria de produtos deverá ser encarada isoladamente quer para o
patrocínio da transmissão, quer para participação dentro do programa, ou seja, a contratação de uma situação não confere qualquer direito
sobre a outra. Caso se pretenda ter exclusividade por categoria para a série ou programa em causa existe sobretaxa a negociar caso a caso;  
A colocação de produto não pode encorajar diretamente à compra ou locação de produtos e serviços, nomeadamente através de referências
promocionais, referências a preço ou respetivas condições de aquisição de produto ou serviço. O conteúdo dos programas não pode ser
influenciado de modo a afetar a responsabilidade e independência editorial;  
Relativamente às contratações de “colocação de produto”, caso sejam exibidas um número de presenças inferior ao contratado, será efetuado o
valor proporcional;  
Nas atuais condições de colocação de produto não está incluída a disponibilização das imagens/cenas exibidas;  
Todas as ações de colocação de produto estarão sujeitas a aprovação da Direção de Programas da RTP;  
Após adjudicação das propostas, o cancelamento com uma semana de antecedência implica o pagamento de 50% do valor abjudicado;  
O cancelamento com menos de 48h da gravação implica o pagamento total do valor adjudicado. Caso existam cenas ou outras ações de
colocação de produto já gravadas e canceladas pelo anunciante/agência antes de serem emitidas, serão faturadas pela RTP ao preço de custo
acordado.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

NOTAS FINAISNOTAS FINAIS



OBRIGADO!OBRIGADO!

DIREÇÃO COMERCIAL | 2021


