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O BRNEWS é um portal português de notícias, focado na 
comunidade brasileira na Europa, com atenção especial aos 
brasileiros residentes em Portugal. Trata-se de um jornal 
online diário de informação, com abrangência nacional e 
internacional, orientado por critérios de rigor e criatividade 
editorial, sem qualquer dependência de ordem ideológica, 
política e econômica.

O portal BRNEWS tem como diretor e editor o experiente 
jornalista Wenderson Wanzeller, que já atuou em 
importantes veículos de comunicação no Brasil, a exemplo 
da Rede Canção Nova de Notícias, onde foi comentarista 
econômico do telejornal nacional da emissora e repórter 
produzindo matérias especiais para o programa dominical.

BRNEWS – Aqui se fala português. 

Sobre
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Os leitores do BRNEWS vão encontrar, em tempo 
real, no site e nas redes sociais, as mais relevantes 
notícias de Portugal e do Brasil com foco em 
negócios, política, economia e esportes, além de 
uma equipe de colunistas que trata de assuntos do 
cotidiano, de educação financeira, literatura, 
educação, empreendedorismo, inovação e dos 
mais variados temas.

Conteúdo

Economia Política Esportes

CotidianoInovação Empreendedorismo 
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Tudo que há de melhor e mais um pouco. É assim que 
definimos a tecnologia de nosso portal. Nós somos 
100% aprovados na auditoria Lighthouse. Passamos 
com louvor em Performance, Acessibilidade, Boas 
Práticas, SEO, Progressive Web App (PWA) e Publisher 
Ads. Além do mais, somos o primeiro portal de notícias 
padrão 100% AMP de Portugal. 

AMP:
Páginas da web que são atraentes, suaves e que são 
carregadas quase que instantaneamente. AMP é um 
formato simples e robusto para garantir que nosso 
site seja rápido, focado no usuário e que renda 
dinheiro a nossos anunciantes. AMP fornece sucesso 
a longo prazo para sua estratégia de web com 
distribuição em plataformas populares e custos 
reduzidos de operação e desenvolvimento.

Desempenho:
Auditorias de métricas como primeira pintura e 
tempo de interação para determinar o atraso.

100% Tecnologia
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Acessibilidade:
Verifica se há problemas comuns que podem 
impedir usuários de acessar o conteúdo.  Em 
termos gerais, quando dizemos que um site é 
acessível, queremos dizer que o conteúdo do site 
está disponível e pode ser operado, literalmente, 
por qualquer pessoa. É fácil supor que todos os 
usuários podem enxergar e usar um teclado, 
mouse ou tela sensível ao toque e que 
conseguem interagir com o conteúdo da página 
da mesma maneira que nós. O que não é verdade. 
Acessibilidade, então, refere-se à experiência de 
usuários que possam estar fora da estreita faixa 
do usuário "típico", acessando ou interagindo 
com as coisas de maneira diferente do que se 
espera. Especificamente, refere-se a usuários 
que experimentam algum tipo de deficiência ou 
incapacidade.

SEO:
Verifica as práticas recomendadas para garantir que 
nosso site seja detectável. Essas verificações 
garantem que as nossas páginas sejam otimizadas 
para a classificação dos resultados do mecanismo 
de pesquisa. 

PWA:
Os Progressive Web Apps (PWA) são desenvolvidos 
e aprimorados com APIs modernas para fornecer 
recursos aprimorados, confiabilidade e capacidade 
de instalação, ao mesmo tempo que alcançam 
qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo com um único código-base. 

Publisher Ads: :
O “Publisher Ads Audits for Lighthouse” melhora a 
velocidade do seu anúncio e a qualidade geral por 
meio de uma série de auditorias automatizadas. 
Essa ferramenta ajuda a resolver os problemas 
descobertos e avalia a eficácia das mudanças 
iterativas enquanto sugere feedback acionável.

Melhores Práticas:
Procura tudo, desde o uso de HTTPS até a proporção 
correta da imagem.
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Anuncios
Formatos

Desktop Mobile
970 x 250

300 x 600

300 x 250

Brand Story

Topo de Texto

300 x 600

300 x 250

Brand Story

Topo de Texto
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Dimensões:
 

Tipo de ficheiro:
970 x 250

.jpg .png
Visível em: todas as páginas em desktop e tablet
Peso total: 40kb
Preço por cota mensal: € 500,00

Banner Principal
(4 cotas rotativas)
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Seu Anúncio Aqui
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Dimensões:
 

Tipo de ficheiro:
300 x 250

.jpg .png
Visível em: página principal em todos os dispositivos
Peso total: 40kb
Preço por cota mensal: € 500,00

Anúncio
(4 cotas rotativas)
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Seu Anúncio 
Aqui
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Dimensões:
 

Tipo de ficheiro:
970 x 250

  .jpg .png
Visível em: todas as páginas em desktop e tablet
Peso total: 40kb
Preço por cota mensal: € 300,00

Banner Rodapé
(4 cotas rotativas)
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Seu Anúncio Aqui
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Seu 
Anúncio 

Aqui

Dimensões:
 

Tipo de ficheiro:
600 x 300

.jpg .png
Visível em: todas as páginas em

todos os dispositivos
Peso total: 40kb
Preço por cota mensal:  € 1.000,00

Banner Artigo
(4 cotas rotativas)
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Dimensões:
 
970 x 250

Visível em:  todos os dispositivos
Preço por cota mensal: € 500,00

Banner Newsletter
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Seu Anúncio Aqui

+
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Encante e envolva a audiência com 
um método menos intrusivo e que 
permite utilizar praticamente todos 
os tipos de recursos audiovisuais. 
Seu anúncio em destaque principal 
ou em editorias específicas, tudo a 
sua escolha.

• Artigos
• Fotogralerias
• Vídeos
• Infografias
• Animações
• Reportagens
• Entrevistas
• Banda Desenhada
• Podcasts
• Webinars
• Talks
• Conferências
• Projectos Especiais
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BRAND 
STORY

Formatos



Aqui você encontra um exemplo de como ficará 
o seu anúncio. O poder de todos os recursos 
audiovisuais com sua logomarca em destaque 
no título e rodapé da publicação. Tudo dentro 
das melhores práticas internacionais.

Trabalhe sua palavra chave e utilize todo o nosso 
poder de indexação nos mecanismos de busca. 
Somos 100% tecnologia, padrão AMP e 
cumprindo com todos os requisitos na auditoria 
Lighthouse. Passamos com louvor em 
Performance, Acessibilidade, Boas Práticas, SEO, 
Progressive Web App (PWA) e Publisher Ads.
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Visível em:  todos os dispositivos
Preço: € 500,00

Brand Story
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Artigo Brand Story
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Disponível em: editorias, colunas ou 
projetos especiais

Visível em:

Valor MensalEditoria

todos os dispositivos

Topo de Texto
(1 cota)

Portugal 

Brasil 

Mundo 

Negócios 

Política 

Tecnologia 

Opinião  
por Colunista

Destaque

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.000,00

Obs: projetos especiais sob consulta.
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Telefone: +351 258 093 697
Email: publicidade@br.news


