


A nova temporada da eLiga Portugal arrancou em novembro 2022. 

Acompanhe todas as emoções do futebol virtual na RTP1, RTP3 e RTP Arena!

Jornada a jornada, as 18 equipas da Liga Portugal Bwin lutam por um lugar nos Playoffs, que vão 
decidir o vencedor da eLiga Portugal.

Na RTP1 e RTP3, serão transmitidas 2 magazines (1 por canal), com um resumo dos melhores 
momentos e golos da jornada. 

RTP1: Segunda-feira pelas 01h00 (aprox. 25 minutos).

RTP3: Domingos pelas 03h00-05h00 (aprox. 12 minutos).

A transmissão de todos os jogos da eLiga Portugal 2022/2023 poderá ser feito em exclusivo, no 
canal Twitch, da RTP Arena.

https://www.twitch.tv/rtparena_fifa






Programa de 25 minutos com um resumo de 
todos os jogos, com especial destaque para o 
jogo mais importante da jornada.

Segunda-feira, pelas 01h00.

Programa de 12 minutos com o resumo dos golos 
da jornada.

Domingo, pelas 03h00-05h00.

PERFIL DE TRANSMISSÃO:



Contrapartidas de Patrocínio (RTP1 + RTP3):

• Cartão de 5” junto ao programa – 1 a abrir e 1 a fechar 

(4 cartões: 2 RTP1+ 2 RTP3)

• Spot de 20” junto ao programa (2 spots: 1 RTP1 + 1 RTP3)

• Cartão de 5” junto às autopromoções (5 cartões/semana RTP1)

Nota: A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor 

€890

VALOR DA PROPOSTA
(RTP1 + RTP3)

PATROCÍNIO TV:
RTP1 + RTP3



PATROCÍNIO DIGITAL

*Inclui as transmissões em direto e on-demand do programa

Nota: Ao valor apresentado acresce impostos e taxas legais em vigor;

Localização Formato
Impressões 

Visualizações
Valor

(2 programas)

RTP Play* 
APP RTP Play*

Billboard 20.000 Imp.
€ 1.050

Pre-Roll 50.000 VC

www.rtp.pt

Proposta para 2 programas:



PATROCÍNIO 
PACK TV + DIGITAL

Nota: Ao valor apresentado acresce impostos e taxas legais em vigor;

www.rtp.pt

PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio TV
(2 programas)

Pack Digital
(2 programas)

€1.850
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