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Informação Disponível: 

Tv -       Dezembro 2019 

Rádio -  Dezembro 2019 

Press -  Dezembro 2019 

No meio Press, por mês, ficou em falta:  

                     Fevereiro de 2019: Teleculinaria (ed.esgotada) 

                     Setembro de 2019: Tempo Livre 

                     Novembro de 2019: Tempo Livre 

Exterior – Dezembro 2019 

No meio Exterior, por mês, ficou em falta:  

Cinema – Dezembro 2019 

Internet – Dezembro 2019 

No meio Internet, por mês, ficou em falta: 

________________________________     

  

Janeiro 2019: 

                TV – Aumento de investimento, RTP1, RTP3 e RTPMemoria campanha Ouvir & Falar 
deixou de ter desconto 

IMPRENSA– Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela na publicação CORREIO DA MANHA 

                OUTDOOR– Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

Fevereiro 2019: 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA, RECORD e SABADO 

OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 
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CINEMA – Aumento de investimento Operador NOS marca Continente, devido a uma 
retificação no Tipo de campanha 

 

Março 2019: 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA, RECORD e SABADO e Diminuição de 
investimento devido a Retificação de inserção na publicação PUBLICO 

OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

Abril 2019: 

TV – Aumento de investimento, RTP1 marca Portugal Sou Eu deixou de ter desconto 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA e RECORD e inclusão de encarte nas 
publicações EXPRESSO e JORNAL DE NOTICIAS 

OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
declarados apenas no mês de Dezembro. 

Maio 2019: 

TV – Diminuição de investimento, RTP1 e RTP3  marca Moche XL Esportes passou a 
ter desconto 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA, MAXIMA e RECORD 

OUTDOOR– Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
declarados apenas no mês de Dezembro. 

Junho 2019: 

TV – Diminuição de investimento, RTP1 e RTP3  marca Moche XL Esportes passou a 
ter desconto 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA, RECORD e SABADO Diminuição de 
investimento devido à Retificação de inserção na publicação DIARIO DO MINHO 
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OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
declarados apenas no mês de Dezembro. 

Julho 2019: 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela na publicação CORREIO DA MANHA e Diminuição de investimento devido à 
Retificação de inserção na publicação PUBLICO 

OUTDOOR– Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
declarados apenas no mês de Dezembro. 

Agosto 2019: 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA e RECORD e Diminuição de investimento 
devido à Retificação de inserção nas publicações JORNAL DO FUNDAO e PUBLICO 

OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador 
ClearSpot. 

Setembro 2019: 

TV – Diminuição de investimento, RTP2 marca Sandy e Junior passou a ter desconto 

IMPRENSA – Diminuição de investimento devido à Retificação de inserção na 
publicação JORNAL DE NEGOCIOS 

OUTDOOR– Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operadores 
ClearSpot e  Jcdecaux L. Conservação. 

INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
declarados apenas no mês de Dezembro. 

Outubro 2019: 

TV – Diminuição de investimento, RTP2  marca Ponto Verde passou a ter desconto 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela na publicação CORREIO DA MANHA e  Diminuição de investimento devido à 
Retificação de inserção nas publicações DIARIO DO SUL e PUBLICO  

OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operadores 
ClearSpot e  Jcdecaux L. Conservação. 
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INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
declarados apenas no mês de Dezembro. 

Novembro 2019: 

RADIO – Diminuição de investimento na RFM e RComercial marca Alegro devido à 
junção de dois spots seguidos 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA, JORNAL DE NEGOCIOS, MAXIMA e SABADO 
e à Inclusão da publicação ANTRAM 

OUTDOOR– Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operadores 
ClearSpot e  Jcdecaux L. Conservação. 

INTERNET – Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operador Cofina 
e Sapo declarados apenas no mês de Dezembro. 

Dezembro 2019: 

TV – Diminuição de investimento na FOX Movies (2 de Dezembro) , devido a duas 
inserções anuladas e na RTP2 (11 de Dezembro)marca Futuro Proximo passou a ter 
desconto 

RADIO - Diminuição de investimento na RFM e RComercial marca Alegro devido à 
junção de dois spots seguidos e Aumento de Investimento na Mega devido a reconstrução 
de Avaria dias 27 e 29. 

IMPRENSA – Aumento de investimento devido à  Valorização de manchas não previstas 
em tabela nas publicações CORREIO DA MANHA, JORNAL DE NEGOCIOS, MAXIMA, 
RECORD e SABADO e Retificação de inserção nas publicações JORNAL DE NOTICIAS e 
PUBLICO e ainda Inclusão das publicações TURBO OFICINA e TURISVER. E Diminuição 
de investimento devido à Retificação de inserção nas publicações DIARIO REGIONAL 
DE AVEIRO e MARKETEER  

OUTDOOR–Aumento de investimento devido a inclusão de dados no operadores 
ClearSpot e  Jcdecaux L. Conservação. 

INTERNET - Introdução do Operador Cofina após fecho do mês. 

 


