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DUARTE
DURÃO
Manager Partner da NOSSA

Tem a idade da revolução de 
Abril e parece lidar bem com 
isso. Licenciou-se num instituto 
entretanto extinto, ISCEM, e 
esteve à frente da publicidade 
de uma grande marca nacional 
também já extinta.
Começou na publicidade, em 

outras) ; 7 anos depois 
apaixonou-se por este mundo 
das marcas e, neste sentido, 
a L’Oréal foi a empresa 
escolhida. 

Licenciada em Gestão, pelo 
ISCTE, detém um Mestrado 
em Marketing, também pelo 
ISCTE.
 Mónica faz parte da Direção 
da APAN desde 2018, é 
presidente da CAEM desde 
2019 e é formadora na 
Lisbon Digital School.

MÓNICA 
SERRANO
Chief Marketing Officer 
da L’Oréal Portugal
(Presidente do Júri 2020)

Mónica Serrano é Chief 
Marketing Officer da L’Oréal 
Portugal, está na empresa 
líder mundial de cosmética 
desde 2013, data em que 
assumiu a função de Media & 

Consumer Insights Director.
Em 2016, foi promovida 
a CMO, tendo a seu cargo 
a transformação digital 
da empresa, incluindo 
os departamentos de 
Media, Research e Apoio ao 
Consumidor.

Mónica iniciou a sua 
carreira em agência e 
na área da consultoria, 
onde teve oportunidade 
de trabalhar com grandes 
marcas em Portugal e 
Espanha, trabalhou clientes 
da Distribuição moderna 
(Sonae, Intermarche, Lidl, 
Dia/Minipreco, Carrefour, 
Mercadona); Petrol (BP, Galp, 
Prio e Repsol) e marcas de 
FMCG (Coca-cola, Renova, 
Henkel, A&A, L’Oreal e muitas 

BASES DE PARTICIPAÇÃO

A primeira qualidade da comunicação é a 
Eficácia.

Os Prémios à Eficácia da Comunicação nasce-
ram da vontade de responder a uma necessida-
de comum do sector publicitário e do desejo de 
reconhecer a contribuição da comunicação para 
a consecução dos objectivos empresariais do 
anunciante. Impulsionados pela APAN - Associa-
ção Portuguesa de Anunciantes, a sua força radi-
ca na utilização eficaz e eficiente dos recursos de 
marketing. Para os anunciantes comunicar deve, 
acima de tudo, ser uma ação eficaz: dar-se a co-
nhecer, valorizar a sua imagem, gerar contactos, 
vender, aumentar quota de mercado e tantos 
outros objectivos associados à comunicação das 
empresas. Desde a primeira ideia até ao último 
dos resultados, os Prémios Eficácia avaliam de-
talhadamente as ações da comunicação: objecti-
vos, estratégia, criação, realização, planeamento 
e por fim os resultados de facto alcançados.
 
Trata-se dos únicos prémios em Portugal que se 
centram e premeiam o trabalho conjunto de 
anunciantes e das suas agências tendo como 
base a eficácia medida e provada das suas 
campanhas de comunicação. Esta é uma opor-
tunidade única de valorizar o papel primordial da 
comunicação, no sucesso das empresas e que 
conta com o apoio de todo o sector.

REQUISITOS

Podem concorrer aos Prémios Eficácia todas as 
campanhas criadas e/ou veiculadas em Portu-
gal de âmbito internacional, nacional ou local, 
qualquer que seja a técnica de comunicação 
utilizada. Devem ter sido difundidas por qual-
quer meio, entre o dia 1 de maio e 30 de junho 
do ano posterior, ainda que o início da campa-
nha ou ação de comunicação seja anterior a 1 de 
maio e/ou o fim posterior a 30 de junho.

As campanhas poderão estar em curso sempre 
e quando se tenham iniciado nas datas anterior-
mente assinaladas e se disponha de resultados 
suficientes para a sua avaliação.

Entender-se-á que uma campanha foi criada em 
Portugal quando a estratégia e a criatividade 
da mesma tenham sido desenvolvidas por 
equipas locais da agência e do anunciante, 
podendo ter utilizado elementos estratégicos 
ou criativos provenientes de outros países. No 
entanto, não poderão apresentar-se aos Prémios 
Eficácia meras adaptações de campanhas cria-
das em outros países.

Podem também concorrer aos Prémios Eficácia 
todas as campanhas veiculadas em Portugal 
cujo conceito original tenha sido criado fora 
de Portugal, com valor acrescentado por 
agência e anunciante locais e cuja demonstra-
ção justifique, face a análises comparativas 
internacionais, a sua eficácia no nosso país.

Período de Inscrição
De maio a junho.

Os Prémios à Eficácia da Comunicação são 
compostos por 16 categorias:

 1. Alimentação e Bebidas
 2.  Saúde, Higiene, Beleza e Cuidado do Lar
 3. Produtos de Consumo Duradouro
 4. Telecomunicações e Media
 5. Serviços Financeiros e Seguros
 6. Distribuição e Restauração
 7.  Restantes Serviços e Administração Pública
 8. Novos Produtos e Serviços
 9. Ativação e Patrocínios
 10. Comunicação Institucional
 11. Utilização criativa de meios
 12. Envolvimento de Comunidades
 13. Low Budgets
 14. A Força do Bem
 15. Comunicação Tática
 16. Transportes Viagens e Turismo

O Júri poderá conceder um Prémio Ouro, um 
Prémio Prata e um Prémio Bronze, em cada 
uma das 16 categorias, ou não atribuir os pré-
mios quando considerar oportuno.

Cada caso premiado receberá dois troféus: 1 
para o anunciante e 1 para a agência. Entre os 
casos premiados, caso existam mais do que duas 
entidades envolvidas na candidatura, que dese-
jem ter um exemplar do troféu, deverão contac-
tar a organização, após a gala, para aquisição do 
mesmo. 

Grande Prémio Eficácia
O Grande Prémio foi eleito entre todos os Pré-
mios Ouro das dezasseis categorias.
A votação deste prémio foi feita pelos jurados no 
final da última reunião e de forma secreta.
O Grande Vencedor deste ano foi: “Estreia-te” da 
FOX CREATIVE.

Prémio Agências do Ano
O prémio “Agência Criativa do Ano” foi atribuído 
a O Escritório com 10 casos finalistas, 4 ouro, 
3 prata e 2 bronze.

O prémio “Agência de Meios do Ano”, foi atri-
buído à Havas Media com 11 casos finalistas, 
2 ouro, 2 prata e 3 bronze

   
  

 Prémio Ouro 4 pontos
 Prémio Prata 3 pontos
Prémio Bronze 2 pontos
Finalista 1 ponto
Grande Prémio 2 pontos
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1998, com Edson Athayde, 
na FCB onde entrou para ser 
copy a acabou como account. 
Depois passou 3 anos na 
BBDO, onde trabalhou nos 
mais diversos sectores: 
Energia, Banca, Alimentar, 
Farmacêutica, Bebidas, 
Higiene do Lar. 

Em entre 2004 e 2008, 
esteve na TMN como 
responsável pela publicidade 
e marketing relacional da 
operadora. Também em 
2004 fundou a DOC – Design 
de Origem Controlada, atelier 
de branding vocacionado para 
o sector vinicola.
 
Em 2008 mudou tudo, 
casou-se, e fundou a NOSSA 
em conjunto com mais 3 
sócios. Agência nacional, 
onde, há cerca de 12 anos, 
tenta, todos os dias, pôr em 
prática a sua visão sobre 
a agência ideal. Acredita 
que a sua mais valia está na 
compreensão das pessoas, 
sejam colaboradores, clientes 
ou consumidores das marcas 
para as quais trabalha.
 
Faz parte da direção da APAP, 
Associação de Agências de 
Publicidade e da direcção da 
Casa dos Rapazes, IPSS de 
acolhimento juvenil.

ERIK
LASSCHE
CEO do Grupo Fullsix 
Portugal

Erik Lassche é o CEO do 
Grupo Fullsix Portugal. Ele 
juntou-se ao grupo em 2006, 
onde fundou e liderou a 
segunda agência do Grupo, 
The Grand Union. Iniciou 
a sua carreira na área de 
marketing na Unilever, 
começando na China e depois 
em Portugal. Transitou para 
a Centralcer, onde foi Brand 
Manager da marca Sagres, 
juntando-se seguidamente ao 
grupo Fullsix.

Erik tem um MBA em 
Negócios Internacionais 
& Marketing pela 
Rijskuniversiteit Groningen 
(Países Baixos), e tem 
marcado presença como 
júri em alguns festivais de 
Comunicação e Publicidade, 
como os EACA Euro 
Effies, Eurobest e El Ojo de 
Iberoamérica. É professor 
na NOVA School of Business 
Economics

JOÃO
DIONÍSIO
Dendrite (Research)

Licenciado em Psicologia 
Social na Faculdade de 
Psicologia da Universidade de 
Lisboa.

Tem uma experiência 
profissional de 25 anos 
na área da Investigação 
de Mercado Qualitativos, 
operacionalização de insights 
e formação. Atualmente 
é Diretor de Projetos 
Qualitativos na empresa 
Dendrite – Marketing 
Research.

Desenvolveu projetos de 
investigação nacionais e 
internacionais em diferentes 
áreas do marketing e 
do comportamento do 
consumidor  para diferentes 
empresas – Auchan, BFA, 
DECO Proteste, Delta-
Cafés,  EDP-Comercial, 
ERA-Imobiliária, Grupo OLX, 
Unilever, Sonae Distribuição, 
Sumol-Compal, NOS, Sovena, 
Wayfield, e Kinda-Home.

Desde 2005 é docente 
convidado das cadeiras 
de Comportamento do 
consumidor e Geração de 
insight na Porto Business 
School (PBS).

LIA
OLIVEIRA
Marketing & External 
Communications Director 
na Nobre

A Lia Oliveira é Marketing & 
External Communications 
Director na Nobre, líder na 
área da charcutaria, tendo 
entrado no departamento 
de marketing em 2012 e 
passando a ocupar esta 
função desde 2015.

A Lia é licenciada em Gestão, 
pelo Instituto Superior de 
Economia e Gestão, da 
Universidade de Lisboa e 
iniciou o seu percurso na 
área da consultoria de marca 
e marketing, onde teve a 
oportunidade de contactar 
e aprender sobre diferentes 
setores e marcas como 
Sumol+Compal, Continente, 
Millennium bcp, Central de 
Cervejas e Bebidas (Joi and 
Cevejaria da Trindade), José 
de Mello Saúde, Montepio, 
EDP, Nutrinveste, Optivisão, 
Papelaria Fernandes, CGD, 
Pestana Hotels&Resorts ou 
Vista Alegre.

Após 7 anos de consultoria, 
sendo o seu maior desejo ter 
um papel mais ativo na vida 
de uma só marca, encontrou 
a sua casa na Nobre.

LOURENÇO 
THOMAZ
Founder na Partners

Licenciado em Arquitetura 
pela Universidade Lusíada, 
teve uma breve passagem 
pelo mundo da Arquitetura 

antes de começar a 
trabalhar como Diretor de 
Arte na Publicis Ciesa em 
1997. Seguiu-se a Young 
& Rubicam, depois foi para 
a TBWA-EPG, voltando em 
2000 à Young & Rubicam 
como Diretor Criativo. Isto 
antes de fundar a MSTF 
Partners em 2003.

Desde então, a agência tem-
se afirmado a nível nacional 
e internacional com trabalhos 
de elevada notoriedade e 
eficácia para o MEO, TMN, 
EDP, BPI, CTT, Banco CTT, 
Turismo de Portugal, Mimosa, 
FPF, entre outros. Ao longo 
da sua carreira conquistou 
mais de quatro centenas 
de prémios nacionais e 
internacionais, com destaque 
para a Partners ter sido eleita 
por 7 vezes a Agência do Ano 
no CCP.

Tem como objetivo tornar 
a Partners uma referência 
internacional. Pai dos 
melhores 5 filhos do mundo.

LUBÉLIA 
MACHADO
Diretora da área de 
Marketing e Serviço de 
Atenção ao Cliente no 
Bankinter

Lubélia Machado é Diretora 
da área de Marketing e 
Serviço de Atenção ao Cliente 
no Bankinter.

Licenciada em Gestão 
de Empresas e com Pós-
Graduações em Gestão de 
Instituições Financeiras e 
Marketing Estratégico, conta 
com uma vasta e longa 
experiência profissional, 
tendo exercido funções em 
diferentes Áreas e em várias 
Instituições Financeiras.



PAULO
VIEIRA
Diretor de Serviço a Clientes 
CAETSU – TWO

Desde muito cedo que 
descobri uma das minhas 
grandes paixões, Gestão 
de Marcas, daí a minha 
licenciatura na área de 
Publicidade e Marketing e 
posteriormente a MBA com 
especialização em Marketing. 
Mais recentemente tenho 
apostado na especialização 
em Marketing Digital com um 
conjunto de formações a nível 
nacional e internacional.

Iniciei o meu percurso 
profissional em 1998, na 
Ogilvy & Mather, como 
Account Junior.

Mais tarde, deixei 
temporariamente as 
agências de publicidade 
assumindo o cargo de Gestor 
de Publicidade do Grupo 
Impresa (nas revistas Visão 
e Exame). Em 2001 tive 
uma breve passagem pelo 
marketing politico na NTM 
Publicidade. Um ano depois 
(final de 2002) na CAETSU 
(empresa do Grupo Salvador 
Caetano) assumi o cargo 
de New Business Manager 
e posteriormente de Diretor 
de Serviços a Clientes, onde 
me mantenho atualmente. 
Acredito numa velha 
máxima de Albert Einstein 
“A imaginação é mais 
importante que o 
conhecimento“.

RITA
AMZALAK
Diretora Executiva Havas 
Media Grupo Havas

Atualmente Diretora Executiva 
na agência de meios Havas 
Media do Grupo Havas.

Licenciada em Relações 
Públicas e Publicidade, pelo 
Instituto Superior de Novas 
Profissões, Rita Amzalak 
começou a sua atividade 
profissional na agência de 
Publicidade Wilkens Portugal. 
Em 2000 juntou-se à equipa 
da Tempo Media na área de 
Research e 2 anos depois 
assumiu a função de Diretora 
de Contas na network 
Total Media. Continuou a 
sua carreira na área da 
Publicidade, desempenhando 
mais tarde o cargo de 
Strategy and Communication 
Director, na Tempo OMD, 
do grupo Omnicom, onde 
durante 10 anos liderou a 
equipa responsável pela 
gestão da estratégia e 
implementação de media da 
conta da Vodafone Portugal, 
no modelo 100% inhouse.

Juntou-se ao Havas Media 
Group em 2015, onde lidera 
atualmente a operação da 
Havas Media.

SÉRGIO LEAL
Diretor de Marketing & 
Comunicação da McDonald’s 
Portugal 

Sérgio Leal, Diretor de 
Marketing & Comunicação da 
McDonald’s Portugal desde 
Março de 2019, licenciado 

em Gestão de Empresas 
pela Universidade Católica 
e mestrado em Marketing 
pelo Iscte, conta atualmente 
com uma vasta experiência 
nas áreas de Estratégia, 
Inovação, Gestão de Produto, 
Marca & Media, em ambiente 
multinacional, tendo passado 
por diversas Marcas de 
referência como a Mars e a 
Vodafone antes de ingressar 
na McDonald’s em 2006 e 
onde tem desenvolvido a 
estratégia para a Marca em 
Portugal.

TERESA
BURNAY
Home Care + Beauty & 
Personal Care Director / 
Media Director na Unilever

Licenciada em Economia 
pela Universidade Nova de 
Lisboa, iniciou a sua carreira 
na Mars Portugal em 1998, 
tendo passado por diferentes 
cargos nas áreas de Vendas 
e Marketing. Seguiu-se a 
Gillette Portugal, onde geriu o 
Marketing e Trade Marketing 
do negócio de Oral Care.

Em 2001 juntou-se à Unilever 
para liderar o departamento 
de Category Management 
e, em 2008, assumiu a 
responsabilidade pelo 
Marketing de Personal Care 
e, mais tarde, pelo de Ice 
Cream.

2013 foi o ano de regresso às 
Vendas, com a mudança para 
Inglaterra, onde foi Global 
Customer Development de 
diferentes negócios, fazendo 
parte simultaneamente 
dos Leadership Boards das 
Business Units e da função de 
Vendas.

Em 2018 regressa a Portugal 
para integrar a Comissão 
Executiva da Unilever FIMA 
como Diretora de Marketing 
de Home Care e Beauty & 
Personal Care e Diretora de 

Media e da companhia e do 
Grupo Aliança.

VIRGÍNIA 
COUTINHO
Lisbon Digital School 
(Academia)

Virgínia Coutinho começa 
a sua carreira na área de 
branding, na agência de 
Branding, Ivity Brand Corp, 
em 2009. Seguiu-se a marca 
EDP, onde fez parte da equipa 
de Marca e Comunicação.

Liderou os departamentos de 
Social Media e de Marketing 
Digital de agências como a 
Stepvalue e a Up Partner e, 
em 2014, mudou-se para o 
Brasil para se juntar à equipa 
da Socialbakers, empresa de 
referência em Web Analytics. 
Nesse mesmo ano integrou 
também a equipa do gigante 
Facebook, onde assumiu 
a função de Speaker e 
Consultora Facebook.

Em 2017 regressa a Portugal, 
a convite da Google integra 
a equipa de formadores do 
Atelier Digital Google.

Fundadora e CEO da Lisbon 
Digital School, escola de 
formação, focada no ensino 
de Marketing Digital, autora 
do “The Social Book”, 
coautora do livro “Marketing 
Digital para Empresas”, 
Fundadora e Organizadora 
do evento “Upload Lisboa”, 
Virgínia Coutinho é uma 
entusiasta da área do 
Marketing, e uma apaixonada 
pelo digital.





BRONZE
Gallo 100 Anos
Initiative+ BBDO

São poucas as marcas que passam o 
teste do tempo e atingem a fasquia dos 100 
anos. Gallo confunde-se com a categoria 
de azeite em Portugal. O Centenário tinha 
de mostrar uma nova Gallo, com maior re-
levância para as novas gerações. A marca 
arriscou uma mensagem e territórios dife-
rentes, provocando uma nova leitura da sua 
história. A dificuldade em trazer mudança 
foi tremenda, afinal todos os portugueses 
conhecem Gallo e o que representa. O Cen-
tenário foi buscar às pessoas e à sociedade 
um tema que se pudesse apropriar, promo-
vendo novas associações. Os 100 Anos de 
Gallo foram capazes de trazer o desejado 
futuro à marca, aproximando Gallo dos 
novos públicos como nunca se tinha al-
cançado. Apesar do âmbito institucional, o 
impacto nas vendas foi imediato. Afinal os 
100 anos Gallo, é mesmo Sem Parar

SAÚDE, HIGIENE, BELEZA 
E CUIDADO DO LAR

OURO
Pantene o Sonho

Carat

O desafio de uma marca líder que rein-
venta o seu modelo comunicação.Nos últi-
mos anos, num “campo de batalha” mais 
agressivo, onde a concorrência estava a 
ganhar quota, com um modelo de comu-
nicação tradicional a perder eficácia, era 
urgente encontrar soluções de comunica-
ção transformadoras.Investigámos, poten-
ciámos assets de marca num modelo ino-
vador e disruptivo: criámos, pela primeira 
vez em Portugal, um reality show num dos 
canais de maior audiência em Portugal. De-
senhámos um verdadeiro projeto 360º que 
tinha como âncora o programa de TV , mas 

que deveria ser amplificado em diversas 
plataformas.Os resultados: Pantene cres-
ce 6%, tendo sido o motor do crescimento 
da  categoria (3%), representando 62% do 
crescimento em champôs e condicionado-
res (dados Nielsen). Superámos qualquer 
expetativa de audiências, Cabelo Pantene, 
O Sonho entrou diretamente para TOP pro-
gramas mais vistos em Portugal. O suces-
so foi tal que em Setembro vimos Cabelo 
Pantene, O Sonho a entrar novamente em 
grelha (totalmente earned media).

PRATA
REVITALIFT FILLER

Mccann Lisbon

Este caso demonstra o poder da co-
municação como ferramenta de sell-in e 
sell-out de uma marca de FMCG. Com uma 
embaixadora WOW, um conceito focado na 
educação, e um plano de media otimizado, 
as Ampolas Revitalift Filler (um produto 
novo, com um gesto desconhecido, num 
mercado de “básicos de beleza”) aumen-
tam a sua presença (85 para 582 lojas), 
entram em novos circuitos inatingíveis para 
skincare e nas rotinas como sku#2 do mer-
cado!

Quase quadruplicámos QM da gama 
RV Filler (1,3 para 4,8); criámos um mer-
cado inexistente (de 15k€ para 535k€, 
onde as ampolas representaram +82% do 
valor total) e atingimos a liderança skincare 
multicircuito FY2019 alargando a diferen-
ça vs. 2º em 2020.

BRONZE
Mãe Galinha Cien

O Escritório+ Havas Media

Entre as mais de 140 marcas próprias 
do Lidl, há uma que se destaca. 

Cien tem vindo a conquistar o seu lugar 
ao sol, mas para grande parte dos consu-
midores é ainda apenas uma marca de cre-
me de rosto. Como capitalizar este sucesso 
para a gama de solares, e com isso chegar 
a mais lares portugueses? Sabíamos que a 
compra deste tipo de produtos é emocio-
nal, e o trigger a confiança, especialmente 
quando falamos dos solares infantis.  E não 
há maior prova de confiança num produto 
do que dá-lo aos nossos filhos. Qualquer 
mãe faz o que for preciso para proteger as 
suas crianças, mesmo quando já não são 
crianças... 

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

OURO
Mais sabor, menos desperdício

Initiative

Num país onde os molhos reinam, sa-
bíamos que a maionese era a mais consu-
mida.

E com a população cada vez mais can-
sada e sem vontade de cozinhar, e simul-
taneamente 1/3 dos alimentos a serem 
desperdiçados, era a nossa oportunidade 
de agir.

Ativámos uma experiência, onde 1/3 
da comida não era dada ao comprador, 
convidando-o de seguida a ver a quantida-
de diferente de pratos que podia fazer com 
aquele 1/3 e Hellmann’s. Um momento re-
cheado de sobras e maionese, onde a cria-
tividade não faltou – apoiado por televisão, 
online, ponto de venda, social media, um 
passatempo que permitia a ida de um chef 
a casa do vencedor, para realizar um prato 
com a comida que estava no frigorífico de 
sobra e um evento.

Com todos estes ingredientes, os obje-
tivos eram claros e os resultados foram o 
melhor acompanhamento de qualquer pra-
to, com aumento de quota de valor e volu-
me, brand awareness, top of mind e brand 
equity – em excedente!

Assim, conseguimos criar a receita 
ideal e ajudar as pessoas a dar mais vida e 
sabor, a todas as refeições.

PRATA
Álcool Gel e Super DOC
Initiative+ O Escritório

2020. Uma pandemia vira o mundo 
do avesso. O pânico faz esgotar o stock de 
desinfetante no país. Super Bock decide in-
tervir em duas fases: “fazer” e “dizer”. O ál-
cool extraído da cerveja é aproveitado para 
produzir 50 toneladas de desinfetante e 
doado a hospitais. Super Bock Free passa a 
chamar-se Super Doc, numa homenagem 
aos profissionais de saúde. A iniciativa im-
pacta milhões, é notícia em todo o mundo 
e ajuda 20 hospitais e 60 mil médicos. A 
liderança de Super Bock sai reforçada, che-
gando a níveis históricos de Brand Equity

PREMIADOS



No Natal de 2019, mantivémo-nos fiéis 
à estratégia que desenhámos em 2015 e 
conseguimos, uma vez mais, resultados ex-
traordinários para a marca e para o negó-
cio, com menos investimento que os nos-
sos concorrentes.

No período de vendas mais importan-
te do ano, ter a coragem de mostrar um 
ponto de vista sobre a vida, alinhado com 
a verdade da Marca e o seu Propósito gera 
resultados de curto e longo prazo. Superá-
mos todos os objetivos de comunicação e 
de negócio e, não menos importante, en-
trámos na vida e na conversa de milhares 
de portugueses. 

BRONZE
#TIMEIN
Partners

Recuando até meados de Março, face 
ao avanço e imprevisibilidade do vírus 
Covid-19, o Governo decretava o estado 
de emergência em Portugal e ordenava o 
confinamento obrigatório à vasta maioria 
da população que, no espaço de poucos 
dias, se via assim, isolada em casa, numa 
das fases de maior tensão e incerteza das 
suas vidas.

Perante esta realidade e motivado pelo 
propósito orientador da marca, o MEO pre-
parava, com sentido de missão e urgência, 
uma campanha de comunicação que vi-
sava apoiar as pessoas a superarem este 
período em conjunto e através dos serviços 
da marca mais relevantes para o momento.

Assim surgia o #TIMEIN, um dos pro-
jetos mais espontâneos e eficazes da mar-
ca, que através de campanha 360º de-
senvolvida exclusivamente em regime de 
teletrabalho veio comprovar, novamente, 
a importância de uma marca alinhada es-
trategicamente.

SERVIÇOS FINANCEIROS 
E SEGUROS

OURO
Oncologia

VMLY&R+Initiative

Este caso é sobre encarar o Cancro de 
frente e fazer o que é certo. Fazer com que 
a Proteção Oncológica Reforçada não seja 

BRONZE
Todos Temos Direito ao Design

The Hotel+SamyRoad

Toda a gente sabe que as casas IKEA 
são todas iguais... #soquenão! Num país 
onde os consumidores são mais exigentes 
com design e preço acessível que a maio-
ria dos mercados IKEA, com a campanha 
“Todos temos direito ao design” mostrámos 
aos portugueses que é possível ter uma 
casa à medida do sonho e do orçamento. 
Começámos internamente: estudámos a 
poupança que os nossos colaboradores 
faziam para investir nas suas casas e au-
mentámos salários porque acreditamos 
ser a medida certa enquanto empresa. 
Investimos em redução de preço em 185 
produtos para que mais consumidores pu-
dessem ter direito ao design. Reforçámos 
a liderança na categoria em notoriedade e 
penetração: mais consumidores passam a 
comprar na IKEA, confirmando que a mar-
ca é a mais acessível à sua carteira.

TELECOMUNICAÇÕES 
E MEDIA

OURO
Estreia-te

Fox Creative

E se tornássemos Portugal num enor-
me estúdio de som da FOX? Primeiro, es-
palhámos scripts pelas ruas, em outdoors, 
imprensa e posts. A seguir, encorajámos 
os fãs a dar-lhes voz, usando o microfone 
mais democrático de todos: o WhatsApp. 
Assim, os fãs podiam dar voz ao trailer da 
sua estreia favorita. Os canais FOX passa-
ram a ter centenas de “locutores” on air, 
em simultâneo. Pela primeira vez, canais 
de televisão abriram os microfones a to-
dos os sotaques, géneros e idades, numa 
celebração da diversidade. Esta campanha 
obteve os melhores resultados de sempre, 
nos 15 anos da FOX em Portugal. 

PRATA
Natal Vodafone

Wunderman Thompson

 Foi assim que surgiram as Mães Gali-
nha Cien. Uma campanha que envolveu a 
sua comunidade digital como nunca antes, 
e que fez com que as vendas disparassem 
(+26,7%), refletindo-se em incríveis au-
mentos na quota de mercado (+2,43 pps) 
e taxa de penetração (+1,18 pps).

É caso para dizer que não há melhores 
Mães Galinha do que as nossas.

PRODUTOS DE CONSUMO
DURADOURO

OURO
Uma Fotografia de 943Km

Uzina

Uma fotografia de 943km -A primei-
ra vista panorâmica da costa portuguesa 
Desafiámos um fotógrafo a fotografar 
Portugal de Moledo a Monte Gordo, na 
primeira panorâmica da costa de um país 
alguma vez registada, usando apenas o 
novo Galaxy S10+. Através de mais de 
5000 fotografias, esta panorâmica mos-
trou Portugal como nunca tínhamos visto 
e apresentou as características da câma-
ra do novo S10. 2 milhões de visualiza-
ções; 6 milhões de pessoas alcançadas; 
18,6 milhões de impressões 50 peças de 
cobertura de media - 1.6M reach - 136K 
AVE 

PRATA
Olhar para o Futuro

Havas Media+Havas Life+Havas 
Spots&Entertainment

A MultiOpticas é a marca líder no setor 
da ótica e tem como missão cuidar da vi-
são dos portugueses. Para o arranque de 
2020 enfrentava o desafio de trabalhar o 
seu posicionamento de marca cuidadora, 
não perdendo a perceção de preço.“Olhar 
para o Futuro”, uma campanha de preço 
associada à Dona Dolores Aveiro, uma 
super-mãe, cuidadora e que olha pela fa-
mília, não só reforçou a imagem e fideli-
dade à marca, como levou ao aumento do 
tráfego às lojas e respetivas vendas.

 Um caso de sucesso que nos permite 
Olhar para o Futuro com a MultiOpticas.





na comunicação, as prioridades comer-
ciais davam lugar às prioridades sociais. 
O importante era promover bem-estar das 
famílias, contribuir para o cumprimento 
das regras de segurança, e tranquilizar a 
população em relação ao acesso aos bens 
de consumo. Uma ambição que exigia arti-
cular todas as valências do Continente num 
plano de comunicação capaz de apoiar os 
portugueses em todas as frentes.

Além de uma rápida reacção para dar 
a conhecer as medidas que estava a imple-
mentar em resposta à pandemia, o Conti-
nente foi o primeiro a lançar uma campa-
nha que endereçava o contexto com um 
lema que de grande alcance emocional: 
“Para o bem de todos, o melhor de cada 
um”. Seguiu-se a adaptação da comunica-
ção comercial e da presença da marca nas 
redes, de forma a gerar afinidade e cimen-
tar a confiança dos portugueses na marca.

Apesar da redução do investimento face 
ao período homólogo e em contraciclo com 
o sector, o Continente cresceu em recorda-
ção e alcançou o pico anual do sector e do 
mercado, mantendo a sua liderança e au-
mentando a distância face aos concorrentes.

O plano de comunicação implementa-
do pelo Continente teve um impacto trans-
versal na marca. De todos os que falaram 
durante o confinamento, nenhum sobres-
saiu como o Continente. A marca reforçou 
a relação com clientes e não clientes com 
reflexos na performance da marca nas re-
des sociais e, especialmente, nas lojas. 

A confiança que o Continente conquis-
tou impactou o negócio da insígnia durante 
este período. Apesar da pressão da concor-
rência e do contexto desfavorável, durante 
o confinamento, o Continente cresceu mais 
que o mercado e aumentou de forma ex-
traordinária a sua liderança. 

Com o contributo de todos o Conti-
nente é hoje uma marca mais próxima, 
com maior capital de confiança e mais 
bem equipada para os desafios do futuro. 
Afinal, para o bem de todos, o melhor de 
cada um.

BRONZE
Big Mac. Mais alto, mais fun, 

mais eficaz
Grupo BBDO+TBWA+LPM+Fullsix

Em Janeiro de 2019, saíamos dum 
ano histórico em que celebrámos os 50 
anos do Big Mac com resultados extraordi-
nários de notoriedade, envolvimento com 
os consumidores e vendas, absolutas e re-
lativas, máximas. 

O Big Mac ia voltar a ser assunto, mas 
nada podia ser como antes do aniversário. 
Além de vendas comparáveis difíceis de 
superar, era preciso manter o momentum 
alcançado para consolidar as restantes con-
quistas e continuar a marcar distância vs 

uma das marcas mais rápidas a responder, 
com uma campanha sobre os dois produtos 
desenvolvida a partir da ideia de proteger 
aqueles que nos protegem. A campanha 
funcionou como um agradecimento pela 
dedicação dos profissionais.  

A ação foi um sucesso em toda a linha: 
as vendas de ambos os produtos cresce-
ram, a campanha retomou os níveis de 
notoriedade de 2019 e foi a segunda mais 
associada ao tópico da pandemia.

DISTRIBUIÇÃO 
E RESTAURAÇÃO

OURO
Os Clientes do Lidl

O Escritório+Havas Media

O Lidl queria posicionar-se como su-
permercado de eleição, onde se pode com-
prar tudo e não apenas um produto espe-
cial. Mas como é que se convence alguém a 
mudar de supermercado habitual? Dando 
aos clientes esse papel. A ideia partiu de 
uma vantagem comparativa: enquanto os 
seus concorrentes têm clientes, o Lidl tem 
fãs. São embaixadores ativos da marca 
e experts do sortido. E se todos sabemos 
como a sua influência é eficaz, esta campa-
nha só o veio comprovar: 

+5% de clientes regulares; +3,3% de 
compra média; +4% de consumidores que 
consideram o Lidl como primeira opção 
para as suas compras; +12% em vendas. 

Foi também uma campanha líder ab-
soluta em Agrado, Recordação Compro-
vada, Envolvimento e Eficácia na Captação 
da Mensagem. E ainda deu palco a muitos 
Clientes Estrela que andavam escondidos.

PRATA
Para o bem de todos 
o melhor de cada um

Fuel+Arena Media+SA365

Perante a emergência e a incerteza 
que a pandemia trouxe, o Continente tinha 
de surgir como uma fonte de estabilidade 
e de soluções que ajudaria os portugueses 
a adaptarem-se à nova realidade. Assim, 

um extra e seja para todos e por principio. 
Encarar o cancro de frente implicou enfren-
tar vários “monstros”. Trazer mais valor à 
marca mexendo no preço e com isso im-
pactar diretamente maior parte dos clien-
tes. E conseguimos, aumentámos o valor/
volume ao mesmo tempo que exibimos um 
surto na notoriedade de marca e na perce-
ção dos clientes. No fundo deixámos cair 
os ***** de Cancro , mostrando que cancro 
não é sentença e que depois do diagnósti-
co, estas se devem preocupar com outras 
coisas. Do seguro tratamos nós.

PRATA
Chegou o ABANCA
O Escritório+Carat

Depois da grande crise financeira glo-
bal, a relação das pessoas com a banca 
mudou para sempre. A desconfiança, o dis-
tanciamento e o descrédito face ao sector 
tornaram-se regra. 

É neste contexto que surge o ABANCA. 
Um banco que comprou a operação do 
Deutsche Bank, novo no mercado,  mas 
sem a notoriedade de marca ou prestígio 
do DB. E se o facto de ser novo podia ser 
um problema, também podia ser a solução. 
Afinal, de  que  vale um banco novo se não 
trouxer uma nova forma de pensar?

Através da partilha de valores que vão 
além do dinheiro, o ABANCA demonstrou 
não ser apenas mais um banco. E com isso, 
conseguiu reter os clientes Deutsche Bank. 
Provocou uma forte empatia emocional e 
trouxe mais confiança, proximidade e ino-
vação ao setor da Banca. Porque trouxe 
uma nova forma pensar a Banca.

BRONZE
Covid Profissionais de Saúde 

e Acidentes de Trabalho
Havas Worldwide+Arena Media

Para a Ageas Seguros ajudar os portu-
gueses num momento tão difícil era funda-
mental, faz parte da sua missão e promes-
sa. Nesse sentido, adaptou os seguros de 
vida e acidentes de trabalho, passando a 
oferecer condições específicas de proteção 
ao risco da Covid-19, destinados a profis-
sionais de saúde e pessoas que fazem en-
tregas ao domicílio.A pandemia e a nova 
realidade em que os portugueses viviam 
foi o principal foco da comunicação das 
marcas neste período. A Ageas Seguros foi 



Este caso demonstra o poder da co-
municação como ferramenta de sell-in e 
sell-out de uma marca de FMCG. Com uma 
embaixadora WOW, um conceito focado na 
educação, e um plano de media otimizado, 
as Ampolas Revitalift Filler (um produto 
novo, com um gesto desconhecido, num 
mercado de “básicos de beleza”) aumen-
tam a sua presença (85 para 582 lojas), 
entram em novos circuitos inatingíveis para 
skincare e nas rotinas como sku#2 do mer-
cado!

Quase quadruplicámos QM da gama 
RV Filler (1,3 para 4,8); criámos um mer-
cado inexistente (de 15k€ para 535k€, 
onde as ampolas representaram +82% do 
valor total) e atingimos a liderança skincare 
multicircuito FY2019 alargando a diferen-
ça vs. 2º em 2020.

PRATA
Oncologia

VMLY&R+Initiative

Este caso é sobre encarar o Cancro de 
frente e fazer o que é certo. Fazer com que 
a Proteção Oncológica Reforçada não seja 
um extra e seja para todos e por principio. 
Encarar o cancro de frente implicou enfren-
tar vários “monstros”. Trazer mais valor à 
marca mexendo no preço e com isso im-
pactar diretamente maior parte dos clien-
tes. E conseguimos, aumentámos o valor/
volume ao mesmo tempo que exibimos um 
surto na notoriedade de marca e na perce-
ção dos clientes. No fundo deixámos cair 
os ***** de Cancro , mostrando que cancro 
não é sentença e que depois do diagnósti-
co, estas se devem preocupar com outras 
coisas. Do seguro tratamos nós.

BRONZE
O Robot do Lidl

O Escritório+ Havas Media

O Lidl diferencia-se da concorrência 
por oferecer, semanalmente, produtos 
inesperados na sua área não alimentar. 
Este fenómeno fez de marcas como a Pa-
rkside e a Silvercrest verdadeiros casos 
de sucesso. Contudo, o fator surpresa e a 
irregularidade de venda destes artigos tor-

vidas, os seus níveis de notoriedade, de 
relevância e a presença física, não são su-
ficientes para compensar fragilidades nos 
atributos emocionais da marca, que é vista 
como pouco próxima.

PRATA
Camião da Esperança

Havas Media

Os portugueses estavam confinados, 
ansiosos pelo futuro, preocupados com a 
saúde.Com perdas de 45% nas vendas, a 
Galp colocou o bem comum à frente dos inte-
resses do negócio e canalizou o investimen-
to publicitário para ações de apoio social.                                                                                                                         
O Camião da Esperança, iniciativa Galp/
TVi/RádioComercial, reforçou a capacida-
de do SNS de testagem Covid19, particu-
larmente grave em regiões desprotegidas.                                                                                                                           
15 operacionais, 30 dias, 3,131km, 21 
localidades 2,502 testes, reforçaram os 
atributos emocionais da marca e consolida-
ram a liderança em termos de Notoriedade 
Total. Com um benefício equivalente a 3,7x 
o investimento, o esta ação teve o custo por 
contacto mais baixa de sempre, foi a res-
posta à suspeita de que Portugal atingira o 
limite da capacidade de testagem.   Nessa 
altura, percorreu o interior do nosso País, 
numa missão solidária, alimentando, em 
muitos portugueses, a réstia de esperança 
que ainda tinham.O compromisso em ser-
vir a comunidade e promover o desenvolvi-
mento sustentado, está no nosso ADN

Este gesto mudou tudo.

BRONZE
Deixa Jogar

iProspect+ Partners

 

NOVOS PRODUTOS 
E SERVIÇOS

OURO
REVITALIFT FILLER

Mccann Lisbon

uma Burger King cada vez mais presente. 
Neste caso, contamos como a campanha 
certa foi capaz de fazer a diferença neces-
sária e trazer novos recordes de notorieda-
de, envolvimento e vendas, distanciando-
-nos ainda mais da Burger King em todos 
estes indicadores.

TRANSPORTES, 
VIAGENS E TURISMO

OURO
#Cantskiphope

Partners

Com o mundo e as fronteiras a fechar 
portas em catadupla, qual seria a posição 
da marca Visit Portugal, quando o que es-
tava em causa era precisamente o facto 
de não se poder visitar Portugal? Face ao 
desafio o Turismo de Portugal tomou como 
seu o desígnio de servir como farol para as 
pessoas e para o setor. De potenciar a sua 
voz nas incontornáveis e sensíveis matérias 
de direção estratégica do setor. De avançar 
com um movimento nacional, com notas 
de inspiração para referência internacional.

Para que as pessoas se lembrassem 
daquilo que as esperava se todos soubes-
sem esperar, o Turismo de Portugal trans-
formou assim a comunicação do destino 
turístico:

De #CantSkipPortugal para #CantSki-
pHope.

Através de um filme concebido e pro-
duzido com todas as equipas a trabalhar 
desde casa, com imagens do arquivo do 
Turismo, que refletiam o melhor de Portu-
gal - todas as paisagens, momentos, todas 
as gentes e todos os monumentos - e recor-
rendo a um smartphone para gravação da 
locução, o país viajou o mundo.

Foi o mote em tempos de incerteza 
que ganhou lastro e se transformou num 
movimento apropriado pela comunidade e 
elevado a verdadeiro mantra de esperança, 
para o setor do turismo e toda sociedade 
em geral.

RESTANTES SERVIÇOS 
E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

OURO
Terra Nossa

comOn

Apesar dos seus 42 anos de existência, 
e de fazer parte do dia-a-dia dos Portugue-
ses e ter uma presença marcante nas suas 





PRATA
Grandes Histórias Começa Aqui

comOn+Fullsix

Grandes Histórias Começam Aqui é 
uma campanha de recrutamento que falou 
com os jovens na língua deles. Duplicou 
a média de candidaturas diárias, com um 
aumento de 68% no período. Mas foi além, 
entregou uma mensagem eficaz e ainda 
contribuiu para a saúde da marca empre-
gadora.

Mudar formatos, abandonar a ideia de 
carreira, derrubar mitos e criar uma nova 
linguagem foi a estratégia de comunicação 
que conquistaria um engagement autênti-
co para convencer jovens (18-25 anos) a 
trabalhar na McDonald’s.

A campanha esteve em digital, search, 
social media, cinema, exterior, site e APP 
McDonald’s, ponto de venda, para além das 
plataformas de comunicação interna.

BRONZE
À Roda da Alimentação

Fuel+Arena Media

Reconhecendo a importância da ali-
mentação na vida das pessoas e na sua 
relação com a marca, há muito que este 
tema ocupa um lugar de destaque na co-
municação do Continente. É um universo 
em que a alimentação saudável ganha uma 
importância crescente. Desperta cada vez 
mais interesse junto dos consumidores e é 
cada vez mais relevante nos seus hábitos 
de compra.

O interesse pelo saudável convive com 
uma realidade que de saudável tinha pou-
co. Os portugueses têm maus hábitos ali-
mentares. Um problema saúde pública com 
consequências severas para o presente e o 
futuro.

O problema não é novo e já tinha sido 
alvo da atenção do Continente. No entanto, 
a crescente relevância comercial e social 
do tema motivaram a decisão do Continen-
te de abordar o tema com mais ambição. 
Por um lado, reconheceu-se que a mudan-
ça de hábitos alimentares era um desafio 
nacional que beneficiaria do contributo do 
Continente. Por outro, era um tema rele-
vante para a estratégia de negócio já que 
aumentar a associação do Continente à ali-
mentação saudável era crucial para a  con-

BRONZE
Mcdelivery Night in

Grupo BBDO+TBWA+LPM+Fullsix

Depois de resultados recorde atingidos 
em 2018, com uma ação de comunicação 
associada ao Mundial de Futebol, e uma 
expansão natural cada vez mais limitada, o 
McDelivery acusava uma desaceleração no 
número de utilizadores ativos, novos utili-
zadores e vendas.

Nesta case demonstramos como uma 
ativação tática – o McDelivery Night In – es-
trategicamente potenciada, não só voltou 
a bater recordes de crescimento, ultrapas-
sando os resultados de 2018 (apesar de 
um muito menor investimento) e colocan-
do novamente a McDonald’s Portugal em 
lugar de destaque no pódio dos países com 
melhor desempenho no McDelivery, como 
o fez de forma sustentada

 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

OURO
Os Clientes do Lidl

O Escritório + Havas Media

O Lidl queria posicionar-se como su-
permercado de eleição, onde se pode com-
prar tudo e não apenas um produto espe-
cial. Mas como é que se convence alguém a 
mudar de supermercado habitual? Dando 
aos clientes esse papel. A ideia partiu de 
uma vantagem comparativa: enquanto os 
seus concorrentes têm clientes, o Lidl tem 
fãs. São embaixadores ativos da marca 
e experts do sortido. E se todos sabemos 
como a sua influência é eficaz, esta campa-
nha só o veio comprovar: 

+5% de clientes regulares; +3,3% de 
compra média; +4% de consumidores que 
consideram o Lidl como primeira opção 
para as suas compras; +12% em vendas. 

Foi também uma campanha líder ab-
soluta em Agrado, Recordação Compro-
vada, Envolvimento e Eficácia na Captação 
da Mensagem. E ainda deu palco a muitos 
Clientes Estrela que andavam escondidos.

nam mais desafiante o planeamento da sua 
compra. Este problema cresce quanto mais 
elevado for o seu preço. 

Em julho de 2019, o Lidl teria à ven-
da o Monsieur Cuisine Connect, versão 
melhorada do anterior robot de cozinha. 
Como poderia o Lidl competir num merca-
do tremendamente povoado e cujo preço 
é superior ao habitual cabaz de compras, 
sem a constância nem o serviço pós-venda 
dedicado da concorrência?

A estratégia passou pela utilização do 
estigma ‘preço elevado’ para demonstrar 
que investir num Monsieur Cuisine Connect 
valia a pena, aliando preço e qualidade. 

A resposta dos consumidores confir-
mou a eficácia da mensagem: superou as 
vendas do modelo anterior (+67%), foi a 
campanha mais eficiente do mercado a ge-
rar recordação comprovada e ultrapassou 
a concorrência direta em todas as métricas 
de comunicação.

ATIVAÇÃO
E PATROCÍNIOS

OURO
Terra Nossa

comOn

Apesar dos seus 42 anos de existência, 
e de fazer parte do dia-a-dia dos Portugue-
ses e ter uma presença marcante nas suas 
vidas, os seus níveis de notoriedade, de 
relevância e a presença física, não são su-
ficientes para compensar fragilidades nos 
atributos emocionais da marca, que é vista 
como pouco próxima.

PRATA
Uma Fotografia de 943Km

Uzina

Uma fotografia de 943km -A primei-
ra vista panorâmica da costa portuguesa 
Desafiámos um fotógrafo a fotografar 
Portugal de Moledo a Monte Gordo, na 
primeira panorâmica da costa de um país 
alguma vez registada, usando apenas o 
novo Galaxy S10+. Através de mais de 
5000 fotografias, esta panorâmica mos-
trou Portugal como nunca tínhamos visto 
e apresentou as características da câma-
ra do novo S10. 2 milhões de visualiza-
ções; 6 milhões de pessoas alcançadas; 
18,6 milhões de impressões 50 peças de 
cobertura de media - 1.6M reach - 136K 
AVE 



UTILIZAÇÃO CRIATIVA 
DE MEIOS

OURO
O Press Certo

Stream and Tough Guy

Como podia uma nova pequena agên-
cia, sem clientes e sem dinheiro, entrar no 
radar do mercado? Como podia a Stream 
and Tough Guy mostrar que é diferente na 
maneira como aborda a criatividade, em 
vez de apenas o dizer? Tomando de assalto 
um concurso televisivo líder de audiência, 
é claro! 

Esta é a história de um press relea-
se disruptivo que teve impacto no mundo 
criativo e cujo investimento se resumiu aos 
€0,74 da chamada para a inscrição no pro-
grama + €36 da caixa de tortas de Azeitão 
oferecida ao carismático apresentador Fer-
nando Mendes e à equipa de produção d’“O 
Preço Certo”.

PRATA
Estreia-te

Fox Creative

E se tornássemos Portugal num enor-
me estúdio de som da FOX? Primeiro, es-
palhámos scripts pelas ruas, em outdoors, 
imprensa e posts. A seguir, encorajámos 
os fãs a dar-lhes voz, usando o microfone 
mais democrático de todos: o WhatsApp. 
Assim, os fãs podiam dar voz ao trailer da 
sua estreia favorita. Os canais FOX passa-
ram a ter centenas de “locutores” on air, 
em simultâneo. Pela primeira vez, canais 
de televisão abriram os microfones a to-
dos os sotaques, géneros e idades, numa 
celebração da diversidade. Esta campanha 
obteve os melhores resultados de sempre, 
nos 15 anos da FOX em Portugal. 

BRONZE
Pantene o Sonho

Carat

ceu em número de clientes neste período 
(+0,9%). 

Aprendemos que em momentos de cri-
se não podemos ficar calados, mas pode-
mos dizer mais, com menos.

PRATA
#SOMOSTODOSUMASOVOZ

Lola-Normajean

11 de abril. Sábado. Pelas 20h30, 
durante os telejornais, os canais de maior 
audiência do país uniram-se para passar 
uma mensagem em simultâneo a todos os 
portugueses. 

 Mais de 3,6 milhões de portugueses 
assistiram em direto, na rtp, sic, tvi, cmtv, 
sic notícias e tvi24, à entrada dos pivots dos 
4 canais generalistas nas emissões dos ca-
nais concorrentes para mostrar que a luta 
contra a pandemia e contra as fake-news 
não 

Tem concorrência e para explicar clara-
mente a todos, como devem agir em caso 
de suspeita de contágio de covid-19. 

Esta foi uma campanha que pode ter 
salvo muitas vidas e que praticamente só 
precisou de talento e determinação com 
um retorno inexcedível… e 3000€ de inves-
timento… e 3000€ de investimento

BRONZE
Carta ao Carteiro

Havas Worldwide+Havas Sports & 
Entertainment

Esta é uma história simples. Não houve 
uma ação a fazer disparar as vendas nem 
uma campanha a impulsionar a notorieda-
de. Não se inventou nada. Durante a pan-
demia os CTT  não pararam, continuaram 
a ir a casa das pessoas todos os dias, en-
tregar a correspondência e encomendas. O 
carteiro, figura icónica dos correios, foi um 
exemplo de coragem e resiliência. Um dia 
o Nuno Markl espreitou pela janela, viu o 
carteiro e tomou consciência do seu esfor-
ço. A partir daí cresceu um movimento de 
reconhecimento do papel do carteiro e dos 
serviços dos CTT durante a pandemia.

quista de uma posição de destaque numa 
categoria de elevado valor comercial.

Assim nasceu o “À Roda da Alimenta-
ção”. Uma nova plataforma de comunica-
ção desenhada para levar aos portugueses 
conteúdos que os ajudassem a ter uma 
alimentação mais saudável. Os conteúdos 
viviam num ecossistema multimeios de ow-
ned e paid media que, de forma sinérgica, 
interagiam para maximizar o impacto e as 
oportunidades de contacto.

No centro da plataforma estava um 
programa de televisão desenvolvido em 
parceria com a RTP. Era um formato li-
geiro que falava de alimentação de forma 
descomplicada e cujo conteúdo estava em 
estreita ligação com o calendário comercial 
do Continente, promovendo sinergias entre 
os esforços de comunicação e de vendas.

Foi um êxito. O “À Roda da Alimenta-
ção” foi um sucesso de televisão. Ao longo 
do ano chegou a quase 4 milhões de espec-
tadores. Superou a média de audiências da 
RTP revelando-se um activo valioso para o 
media partner. Além do programa de tele-
visão, também o blog conquistou um lugar 
nos hábitos de consumo digital dos portu-
gueses interessados na alimentação. Com 
o contributo dos vários meios o “À Roda da 
Alimentação” chegou a quase 3 milhões de 
portugueses por mês!

O Continente é hoje reconhecido como 
a marca do sector que mais promove a ali-
mentação saudável. Um reconhecimento 
que é maior junto dos impactados pelo “À 
Roda da Alimentação”.

COMUNICAÇÃO
TÁTICA

OURO
O Camião do Lidl

O Escritório+ Havas Media

Quando se temia que os supermerca-
dos colapsassem, o Lidl quis assegurar às 
pessoas que continuava aqui para elas. Mas 
esta era a mensagem de todas as marcas, 
das mais variadas categorias. 

Por isso, no meio de um espaço cheio 
de anúncios dramáticos e palavrosos, o Lidl 
optou por seguir outro caminho. Com uma 
câmara, um plano e um camião, dissemos 
tudo sem abrir a boca. E os portugueses 
falaram por nós. Mesmo com as fronteiras 
fechadas, o camião do Lidl chegou a todo 
o lado.

Enquanto os seus concorrentes baixa-
vam a reputação, o Lidl subia para um nível 
nunca antes atingido. E foi o único retalhis-
ta, face à concorrência direta, que cres-



PRATA
Estende a Renda

Nossa

O “Estende a Renda” é um caso onde 
a eficácia surge porque a criatividade con-
seguiu ir para além da ideia e reinventou o 
próprio meio. Para combater um problema 
que afeta a vida das cidades portugueses 
usámos como “outdoors” algo tão tradi-
cional como elas: os estendais. Usámo-los 
como meio de comunicação dos produtos 
Minipreço mas na verdade o que esta ideia, 
simples e low-cost, “vendia” era um alerta 
para o problema da gentrificação dos cen-
tros históricos, onde o interesse imobiliário 
está a obrigar os moradores a deixar as 
suas casas.

O Minipreço tem um compromisso com 
estas comunidades e assume que a respon-
sabilidade de estar ao seu lado vai muito 
além da distribuição dos melhores produ-
tos aos melhores preços

BRONZE
SOMOSTODOSUMASOVOZ

Lola-Normajean

11 de abril. Sábado. Pelas 20h30, 
durante os telejornais, os canais de maior 
audiência do país uniram-se para passar 
uma mensagem em simultâneo a todos os 
portugueses. 

Mais de 3,6 milhões de portugueses 
assistiram em direto, na rtp, sic, tvi, cmtv, 
sic notícias e tvi24, à entrada dos pivots dos 
4 canais generalistas nas emissões dos ca-
nais concorrentes para mostrar que a luta 
contra a pandemia e contra as fake-news 
não 

Tem concorrência e para explicar clara-
mente a todos, como devem agir em caso 
de suspeita de contágio de covid-19. 

Esta foi uma campanha que pode ter 
salvo muitas vidas e que praticamente só 
precisou de talento e determinação com 
um retorno inexcedível… e 3000€ de inves-
timento… e 3000€ de investimento

 

O Lidl queria posicionar-se como su-
permercado de eleição, onde se pode com-
prar tudo e não apenas um produto espe-
cial. Mas como é que se convence alguém a 
mudar de supermercado habitual? Dando 
aos clientes esse papel. A ideia partiu de 
uma vantagem comparativa: enquanto os 
seus concorrentes têm clientes, o Lidl tem 
fãs. São embaixadores ativos da marca 
e experts do sortido. E se todos sabemos 
como a sua influência é eficaz, esta campa-
nha só o veio comprovar: 

+5% de clientes regulares; +3,3% de 
compra média; +4% de consumidores que 
consideram o Lidl como primeira opção 
para as suas compras; +12% em vendas. 

Foi também uma campanha líder ab-
soluta em Agrado, Recordação Compro-
vada, Envolvimento e Eficácia na Captação 
da Mensagem. E ainda deu palco a muitos 
Clientes Estrela que andavam escondidos

BRONZE
O  Abandono não tem graça

Fullsix+Havas Media

LOW BUDGET

OURO
O Press Certo

Stream and Tough Guy

Como podia uma nova pequena agên-
cia, sem clientes e sem dinheiro, entrar no 
radar do mercado? Como podia a Stream 
and Tough Guy mostrar que é diferente na 
maneira como aborda a criatividade, em 
vez de apenas o dizer? Tomando de assalto 
um concurso televisivo líder de audiência, 
é claro! 

Esta é a história de um press relea-
se disruptivo que teve impacto no mundo 
criativo e cujo investimento se resumiu aos 
€0,74 da chamada para a inscrição no pro-
grama + €36 da caixa de tortas de Azeitão 
oferecida ao carismático apresentador Fer-
nando Mendes e à equipa de produção d’“O 
Preço Certo”.

O desafio de uma marca líder que rein-
venta o seu modelo comunicação.Nos últi-
mos anos, num “campo de batalha” mais 
agressivo, onde a concorrência estava a 
ganhar quota, com um modelo de comu-
nicação tradicional a perder eficácia, era 
urgente encontrar soluções de comunica-
ção transformadoras.Investigámos, poten-
ciámos assets de marca num modelo ino-
vador e disruptivo: criámos, pela primeira 
vez em Portugal, um reality show num dos 
canais de maior audiência em Portugal. De-
senhámos um verdadeiro projeto 360º que 
tinha como âncora o programa de TV , mas 
que deveria ser amplificado em diversas 
plataformas.Os resultados: Pantene cres-
ce 6%, tendo sido o motor do crescimento 
da  categoria (3%), representando 62% do 
crescimento em champôs e condicionado-
res (dados Nielsen). Superámos qualquer 
expetativa de audiências, Cabelo Pantene, 
O Sonho entrou diretamente para TOP pro-
gramas mais vistos em Portugal. O suces-
so foi tal que em Setembro vimos Cabelo 
Pantene, O Sonho a entrar novamente em 
grelha (totalmente earned media).

ENVOLVIMENTO
DE COMUNIDADES

OURO
Estreia-te

Fox Creative

E se tornássemos Portugal num enor-
me estúdio de som da FOX? Primeiro, 
espalhámos scripts pelas ruas, em ou-
tdoors, imprensa e posts. A seguir, en-
corajámos os fãs a dar-lhes voz, usando 
o microfone mais democrático de todos: 
o WhatsApp. Assim, os fãs podiam dar 
voz ao trailer da sua estreia favorita. Os 
canais FOX passaram a ter centenas de 
“locutores” on air, em simultâneo. Pela 
primeira vez, canais de televisão abriram 
os microfones a todos os sotaques, géne-
ros e idades, numa celebração da diversi-
dade. Esta campanha obteve os melhores 
resultados de sempre, nos 15 anos da 
FOX em Portugal.

PRATA
Os Clientes do Lidl

O Escritório + Havas Media



Quando uma das doenças que mais 
mata homens no mundo é tabu, só algo 
com muito protagonismo pode fazer a di-
ferença.

Escolhemos o futebol. E de forma cria-
tiva e inusitada, criámos o #2foradejogo 
para falar sobre o cancro da próstata.

Nesta ação, dois jogadores de cada 
equipa não entraram em campo, para de-
monstrar que 2 em cada 11 homens são 
afetados pela doença.

Uma ação que gerou grande impacto e 
notoriedade nos media em Portugal, com 
presença em telejornais, no Brasil, nos Es-
tados Unidos e até na Austrália, alcançan-
do mais de 1.5 milhões de pessoas e com 
um earned media de 134 mil euros só em 
Portugal.

PRATA
À Roda da Alimentação

Fuel+Arena Media

BRONZE
#2FORADEJOGO
Lola-Normajean

A FORÇA DO BEM

OURO
Álcool Gel e Super DOC
Initiative+ O Escritório

2020. Uma pandemia vira o mundo 
do avesso. O pânico faz esgotar o stock de 
desinfetante no país. Super Bock decide in-
tervir em duas fases: “fazer” e “dizer”. O ál-
cool extraído da cerveja é aproveitado para 
produzir 50 toneladas de desinfetante e 
doado a hospitais. Super Bock Free passa a 
chamar-se Super Doc, numa homenagem 
aos profissionais de saúde. A iniciativa im-
pacta milhões, é notícia em todo o mundo 
e ajuda 20 hospitais e 60 mil médicos. A 
liderança de Super Bock sai reforçada, che-
gando a níveis históricos de Brand Equity


