


A cerimónia de entrega dos Academy Awards - Óscares 
2021, pretende homenagear o que de melhor foi feito na 
indústria cinematográfica entre janeiro 2020 e fevereiro 

2021.

São 23 as categorias que irão a concurso nesta cerimónia 
que irá decorrer a 25 de abril, a partir de diversos locais 

da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. 

A RTP1 vai transmitir a 93ª 
cerimónia de entrega dos 

Óscares 2021.



PROPOSTA

COMERCIAL
PATROCÍNIO TV



Perfil de Transmissão:

19 a 24 abril (2ª feira a sábado):

• Transmissão filmes premiados com Óscar – 6 filmes (de 19 a 24 abril) pelas 24h00

(West Side Story; Ben-Hur; Citizen Kane; Green Book e outros 2 a definir)

25 abril para 26 abril (domingo para 2ª feira)

• Transmissão red carpet - 24h00;

• Transmissão cerimónia, em direto, dos Óscares 2021 - 25h30;

• Pós-cerimónia Óscares 2021 - 28h30.

Contrapartidas de Patrocínio (pack Óscares 2021 – 7 dias):

• Cartão de 5” junto ao programa – 1 a abrir e 1 a fechar (min 30 cartões)

• Spot de 20” junto ao programa (18 spots)

• Cartão de 5” junto a autopromoções

VALOR DA PROPOSTA (7 dias): 3.150€

PROPOSTA PATROCÍNIO TV

Notas: 
*A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor
** A compra de patrocínio/pack fica condicionado à aprovação dos detentores dos direitos do programa



COMPRA DE ESPAÇO TV

Notas: 
*A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor
** A compra de patrocínio/pack fica condicionado à aprovação dos detentores dos direitos do programa

A compra de spot nos blocos comerciais durante a transmissão 

deverá ser negociada caso a caso. Contacte o seu account. 

Blocos comerciais sujeitos ao alinhamento da transmissão do 

evento, bem como a sua duração. 

Blocos Transmissão Oscars 2021 : T da faixa 



PROPOSTA

COMERCIAL
DIGITAL



PROPOSTA PATROCÍNIO

www.rtp.pt

Proposta para pack Óscares 2021:

Localização Formato
Impressões / 
Visualizações

Valor
(pack Óscares 

2021)

RTP Play

Sessão Filmes
Billboard 30.000 imp.

1.625€

Pre-Roll 15.000 VC

Cerimónia Direto
Billboard 20.000 imp.

Pre-Roll 15.000 VC

PROPOSTA DIGITAL

Notas: 
*A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor
** A compra de patrocínio/pack fica condicionado à aprovação dos detentores dos direitos do programa



PROPOSTA

COMERCIAL
PACK TV + DIGITAL



Contrapartidas:

PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(Pack Óscares 2021)

Pack Digital
(Pack Óscares 2021)

4.550 €

PROPOSTA PACK TV + DIGITAL

Notas: 
*A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor
** A compra de patrocínio/pack fica condicionado à aprovação dos detentores dos direitos do programa
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