


The Ocean Race, uma das mais importantes regatas 
offshore do Mundo, teve início no dia 15 de janeiro, em 
Alicante e termina no dia 1 de julho em Génova.

A 14.ª edição da Ocean Race tem em competição uma equipa 100% portuguesa.

A tripulação lusa irá marcar presença na primeira etapa, em Alicante, que tem Cabo Verde como destino; 

na sexta, em Aarhus, na Dinamarca, depois para em Haia, nos Países Baixos; e, por último, Portugal 

termina a sua participação na última etapa da prova, a ser disputada em Itália, na cidade de Génova.





O veleiro VO65 Racing For The Planet, da Fundação Mirpuri, de bandeira 

portuguesa, é inteiramente tripulado por velejadores nacionais e competirá em três 

das sete etapas da Ocean Race.

A RTP irá acompanhar a prestação da equipa portuguesa na competição através de uma transmissão, em direto, e magazines com um

resumo das várias etapas, transmitidos na RTP África e RTP2.

Perfil de transmissão:

- Dia 25 janeiro 2023: transmissão em direto, na RTP África, entre as 18H-19H (horário a confirmar);

- Fevereiro a Julho 2023: 9 magazines por canal, na RTP África e RTP2 (horário a confirmar);



Perfil de Transmissão:

- 1 programa em direto – RTP África: 25 Janeiro, 

18H00-19H00 (horário a confirmar)

- 18 magazines – 9 RTP África + 9 RTP2: Janeiro – Julho 2023 

(horário a confirmar)

Contrapartidas de Patrocínio (19 programas - RTP África + 
RTP2):

- Cartão de 5” junto ao programa: 1 a abrir e 1 a fechar

Total: 38 cartões – 20 RTP África + 18 RTP2;

- Spot de 20” junto ao programa:

Total: 10 spots na RTP África;

- Cartão de 5” junto às autopromoções:

10 autopromoções por canal/1 semana.

INVESTIMENTO TOTAL (RTP ÁFRICA + RTP2): 

5.880€

PATROCÍNIO TV

5.880€



*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
Total 

(RTP África 
+ 

RTP2)

RTP Play* 
APP RTP Play*

Billboard 25.000 Imp.

€2.100
Pre-Roll 100.000 VC

www.rtp.pt

Proposta para a 19 programas (direto + magazines):

PATROCÍNIO DIGITAL



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

www.rtp.pt

Pack TV + Digital

TV Digital Valor

Patrocínio TV
(19 programas)

Pack Digital
(19 programas)

€7.600

PATROCÍNIO PACK 
TV + DIGITAL



Direção Comercial | janeiro 2023


