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Disponibilidade da informação em dezembro de 2021 

Informação Disponível: 

Tv -       Dezembro 2021 

Rádio -   Dezembro 2021 

Press -   Dezembro 2021 

No meio Press, por mês, ficou em falta:  

                     Outubro 2021: Antram; Caça & Cães de Caça (ed.esgotada) 

                     Dezembro 2021: Automotive; Construir (31/12); Super Interessante Historia; Super 
Interessante-Ed.Especial 

Exterior -   Dezembro 2021 

No meio Exterior, por mês, ficou em falta:  

Cinema -       Dezembro 2021  (salas  fechadas de 15 de Janeiro até 18 de Abril) 

Internet -       Dezembro 2021 

No meio Internet, por mês, ficou em falta:  

Alteração de Investimento por Mês Meio: 

Abril2021: 

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão do operador Taxi Advertising 

Internet – Aumento de investimento no Operador MCR devido à inclusão de campanhas declaradas 
apenas no ficheiro de Dezembro2021 

Maio2021:      

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão do operador Taxi Advertising 

Internet – Aumento de investimento nos Operadores Cofina e MCR devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Dezembro2021 
 

Junho2021:     

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão do operador Taxi Advertising 

Internet – Aumento de investimento nos Operadores Cofina e MCR devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Dezembro2021 
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Julho2021:      

Imprensa – Diminuição de investimento devido a Retificação de inserção na publicação EXPRESSO 

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão dos operadores APSMedia e Taxi Advertising 

Internet – Aumento de investimento nos Operadores Cofina e MCR devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Dezembro2021 
 

Agosto2021:      

Imprensa – Aumento de investimento devido à valorização de manchas não previstas em tabela na 
publicação JORNAL DE NOTICIAS 

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão dos operadores APSMedia e Taxi Advertising 

 
Internet – Aumento de investimento nos Operadores Cofina e MCR devido à inclusão de campanhas 
declaradas apenas no ficheiro de Dezembro2021 
 

Setembro2021:       

TV – Aumento de Investimento na CMTV dia 28 devido à inclusão de inserção marca Endesa 

Imprensa – Diminuição de investimento devido à retificação de inserção na publicação CORREIO DA 
MANHA 

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão dos operadores APSMedia e Taxi Advertising 

 
Internet – Aumento de investimento devido à inclusão do Operador Fluiddo e também nos Operadores 
Cofina e MCR devido à inclusão de campanhas declaradas apenas no ficheiro de Dezembro2021 
 

Outubro2021:      

TV – Aumento de Investimento no Nickelodeon dia 18 devido à valorização de marca GLYDE BALL 

Imprensa – Aumento de investimento devido à inclusão da publicação CADERNOS DE ECONOMIA e 
retificação de inserção nas publicações CRISTINA e EXPRESSO 

                  Diminuição de investimento devido à retificação de inserção nas publicações CARAS, 
DIARIO DO MINHO, MENSAGEIRO DE BRAGANCA, O JORNAL ECONOMICO.ED.ESPECIAL, 
PUBLICO e RECORD 

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão dos operadores APSMedia e Taxi Advertising 

 Internet – Aumento de investimento devido à inclusão do Operador Fluiddo e também nos 
Operadores Cofina e MCR devido à inclusão de campanhas declaradas apenas no ficheiro de 
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Dezembro2021. Diminuição de Investimento no Operador SAPO devido à eliminação de campanha 
indefinida declarada no ficheiro. 

Novembro2021:  

Radio – Aumento de Investimento na Radio Comercial dias 26, 27 e 28 campanha Reino do Natal 
devido à correção de duração estava 19’’ passou para 20’’      

Imprensa – Aumento de investimento devido à inclusão das publicações AUTOMOTIVE, HUMAN e 
MARKETING FARMACEUTICO, retificação de inserção nas publicações CORREIO DA MANHA, 
PUBLICO, RECORD e SABADO e de valorização de manchas não previstas em tabela na publicação 
EXPRESSO 

                  Diminuição de investimento devido a retificação de inserção nas publicações CORREIO DO 
MINHO, JORNAL DE NOTICIAS e VIDA ECONOMICA  

OutDoor – Aumento de investimento devido à inclusão dos operadores APSMedia, Spectacolor, 

Speedyads, Taxi Advertising e Tequilha 

Internet – Aumento de investimento devido à inclusão dos Operadores Fluiddo e Observador e 
também nos Operadores Cofina, MCR, RTP e OLX devido à inclusão de campanhas declaradas apenas 
no ficheiro de Dezembro2021.  

 


