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Disponibilidade de Informação em 2020 

Informação Disponível: 

Tv - Dezembro 2020 

Rádio - Dezembro 2020 

Press - Dezembro 2020 

No meio Press, por mês, ficou em falta:  

                     Junho de 2020: Time In Portugal (10,17,24/06) 

                     Outubro de 2020: Cadernos de Economia; Mariana Culinária 

 

Exterior -       Dezembro 2020 

No meio Exterior, por mês, ficou em falta:  

Janeiro a Dezembro: ClearSpot  

Agosto a Dezembro: Unimedia 

Outubro  a Dezembro: Publiroda e Publitaxis 

Cinema -       Dezembro 2020 – as salas estiveram fechadas entre 19 de Março e 10 de Junho 

Internet -       Dezembro 2020 

_________________________________     

 
Janeiro 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze e ainda 

aumento de investimento na TVI24 dia 07 devido à alteração de um código de Estação. 

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 

 
Fevereiro 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 
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Março 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Internet – Aumento de investimento no Operador Cofina devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Janeiro 2021 Aumento de investimento no Operador Sapo 
devido à atualização de preços de campanha a pedido do Operador. 

Abril 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 

Maio 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze, de 15 a 17 

de Maio diminuição de investimento no canal RTP3  devido a alteração de classificação de Sector. 

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 

Junho 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Valorização de manchas não previstas em tabela na publicação CORREIO DA MANHÃ  

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador 

Julho 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Valorização de manchas não previstas em tabela na publicação SÁBADO  

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 
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Agosto 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Valorização de manchas não previstas em tabela nas publicações CORREIO DA MANHÃ e 
RECORD 

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 

Setembro 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. 

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Retificação de inserção na publicação CASAS DE PORTUGAL 

                   Valorização de manchas não previstas em tabela na publicação CORREIO DA MANHÃ  

Internet – Aumento de investimento no Operador Cofina devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Janeiro 2021. Aumento de investimento no Operador Sapo 
devido à atualização de preços de campanha a pedido do Operador. 

Outubro 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. Diminuição 

de investimento na TV Record dia 31 de Outubro devido à alteração de duração de um spot. 

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Inclusão da publicação PRO RUNNERS            

                   Valorização de manchas não previstas em tabela nas publicações CORREIO DA MANHÃ, 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS, DIÁRIO REGIONAL DE LEIRIA, JORNAL DE NEGOCIOS e SÁBADO-
ED.ESPECIAL  

Novembro 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze. Diminuição 

de investimento de 12 a 19 na RTP1, RTP3 e RTP Memória, Marca Cruz Vermelha alteração de 
Categoria (passou a ter desconto)  

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Inclusão da publicação SIRIUS TAKE OFF 

                   Valorização de manchas não previstas em tabela nas publicações CORREIO DA MANHÃ, 
JORNAL DO FUNDÃO, O JOGO, RECORD e SÁBADO 



MediaMonitor, Publicidade Multi-Meios 

 

 

Disponibilidade de Informação em 2020 

Internet – Aumento de investimento no Operador Sapo devido à atualização de preços de 
campanha a pedido do Operador. 

Dezembro 2020: 

TV – Aumento de investimento devido a inclusão dos canais Nickelodeon e Blaze.Diminuição 

de Investimento nos canais TVI (1 de Dezembro) e RTP1 (21 de Dezembro) Marca PlayStation e Filme-
Sol Posto 

RÁDIO – Diminuição de investimento dia 04 na Comercial, devido à anulação de um bloco 

exclusivo marca: FNAC. 

Imprensa – Aumento de investimento devido a:      

                   Inclusão da publicação PRO RUNNERS  

                   Valorização de manchas não previstas em tabela nas publicações CORREIO DA MANHÃ, 
CRESCER-ED.ESPECIAL, DIÁRIO DE NOTICIAS, EXPRESSO, JORNAL DE NEGOCIOS, JORNAL DO 
FUNDÃO e SÁBADO  

                   Retificação de inserção na publicação CRISTINA 

Internet – Aumento de investimento no Operador Cofina devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Janeiro 2021 Aumento de investimento no Operador Sapo 
devido à atualização de preços de campanha a pedido do Operador 


