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PROPOSTA

COMERCIAL
Verão M

Série de ficção familiar, moderna e refrescante, passada no
cenário idílico de Moledo sobre umas férias de Verão
repletas de amizade, paixão e aventura.

Manel é um pai à procura de um momento de calma após
um divórcio recente. Com a chegada das primeiras férias
sozinho com os filhos, decide levá-los a passarem o Verão no
sítio onde viveu os melhores momentos da sua juventude: o
concelho de Caminha, no Minho, junto à praia de postal de
Moledo. Manel acredita que aqui poderá começar um novo
capítulo e recuperar a relação com os filhos, que foi
desgastada por meses de tensão com a ex-mulher. Mal
chegam a Moledo, Manel reencontra Filipa, uma antiga
paixão de adolescência do tempo em que ambos passavam
férias em Moledo com os pais. A relação deles foi mais do
que um simples namoro de verão e este encontro vai
reacender uma paixão que nunca chegou a terminar...
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Nota: A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

Perfil de Transmissão:

Sábado pelas 21:00

Contrapartidas de Patrocínio (por programa):

• Cartão de 5” junto ao programa – 1 a abrir e 1 a fechar (2 cartões)

• Spot de 20” junto ao programa (1 spot – 21h)

• Cartão de 5” junto a autopromoções

1.800€

VALOR DA PROPOSTA (por programa)
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COMERCIAL
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Nota: A este valor acrescenta-se taxa de iva em vigor 

www.rtp.pt

Proposta para 1 mês:

PROPOSTA DIGITAL

PROPOSTA

COMERCIAL
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Localização Formato
Impressões / 
Visualizações

Valor
(1 Mês)

RTP Play| APP RTP Play*
Billboard 10.000 Imp.

510 €
Pre-Roll 7.500 VC

*Inclui transmissões em Direto e On-Demand do programa



Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

Nota: A este valor acrescenta-se taxas e impostos em vigor 

PROPOSTA

COMERCIAL

4

PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(4 Programas)

Pack Digital
(1 mês)

7.340 €


