
MAIS DO QUE FUTEBOL, INCLUSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO.



O futebol pertence aos futebolistas. Eles são as maiores 
estrelas, mas para que brilhem, é necessário o trabalho de 
inúmeros profissionais dos diversos sectores, de modos a 
incentivar e estimular, a paixão e a dedicação, que permite 
fazer do futebol o maior espetáculo desportivo.
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A prática de premiar os futebolistas é uma realidade univer-
sal, cada vez mais frequente, e tem sido uma ferramenta 
muita explorada para activação de produtos ou serviços, 
onde as marcas buscam oportunidades para fortalecer o 
posicionamento no mercado. Em Angola, por iniciativa da 
MEDIA CLAQUE, está prática vai para a segunda edição, 
depois do sucesso da primeira, aos 15 de Janeiro de 2022.
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O Claque Magazine Awards é o maior e mais prestigiado 
evento de premiação desportivo em Angola, com regulari-
dade anual, enquadrado na agenda da Conferência de 
Negócios Desportivos Angolano “CONFENDA”, valorizando a 
excelência e os feitos dos futebolistas que participam nas 
competições nacionais, durante o ano civil.
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Estimular a com-
petição entre os 
f u t e b o l i s t a s 
através de uma 
premiação anual e 
fomentar a relação 
comercial com o 
sector empresarial.Reconhecer os 

feitos dos profis-
sionais ao longo do 
ano civil; 
Estimular a moti-
vação através de 
incentivos; 
Fortalecer a 
relação com o pú-
blico e as marcas.

MISSÃO

OBJECTIVO VISÃO

Ser a principal 
plataforma de 
premiação 
desportiva em 
Angola;
Alavancar opor-
tunidades comer-
ciais através da 
imagem.
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PROMOTOR
Empresa que exerce actividade na área da Comunicação 
desportiva; Consultoria; Assessoria e Eventos, identificado 
pelo NIF:5000178691, certificado pela conservatória do Regis-
to Comercial de Luanda, sob número 965/96. Proprietário da 
Revista Claque Magazine e organizador da CONFENDA.
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MEDIA CLAQUE

PARCEIROS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
FUTEBOLISTAS DE ANGOLA

ANFA



350
Presenciais

20 MIL
virtual

PÚBLICO
ALVO

Futebolistas

Gestores 
desportivos

Jornalistas

Agentes económicos 
e socias

Académicos

Sócios e simpatizantes 
das diferentes 
agremiações
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A GALA
Com duração prevista para 90 minutos, o Claque Magazine 
Awards 2022 porporciona uma cerimonia coberta de glamour 
e suspanse.

21 HORAs 14 / JAN / 2023 HOTEL ROYAL PLAZA
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CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
A edição 2022 contempla 66 concorrentes, em 12 categori-
as e 22 prémios:

Dirigente do Ano

Árbitro do Ano

Assistente do Ano

Comentador do Ano

Jogador do Ano Futsal

Jogador na Diaspora

Peladeiro do Ano

Mais popular

Onze do Ano

Jogador do Ano

Jogador Revelação

Treinador do Ano
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HOMENAGENS
Claque Magazine Awards 2022, sob o lema:
MAIS DO QUE FUTEBOL, INCLUSÃO PARA O DESENVOLVI-
MENTO, preve homenagear duas figuras incontornaveis da 
história do futebol angolano, o Comité Paraolimpico e a se-
lecção de futebol adaptado pela exitosa campanha e o se-
gundo lugar alcançado no mundial da categoria na Turquia.
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VOTAÇÃO
Baseado no desempenho individual e colectivo durante o 
ano 2022, levando em conta as conquistas e o fairplay, a 
votação começa com indicação de 3 concorrentes em cada 
uma das categorias, indicados pela organização, que vão a 
decisão do corpo de jurado, que elege o vencedor de cada 
categória. Excepto o Mais popular, Revelação, Comentador 
e o Peladeiro, que dependem da votação popular no site 
oficial dos prémios 
www.claquemagazineawards.com e por SMS, através de 
um número a indicar.
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O Júri é constituído por (7) sete integrantes em repre-
sentação das instituições abaixo, sendo estes presididos 
por um Presidente e 2 secretários.
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Presidente do Júri
CARLOS CALONGO Dirigente Desportivo

MÁRIO ROSA DE ALMEIDA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
FUTEBOLISTAS DE ANGOLA

ANFA
CORPO

DE
JURADO

CONVIDADO

Presidente da ANFA
IGOR NASCIMENTO

Jornalista Rádio 5
CARLOS PACAVIRAJornalista Rádio Mais e

Director Executivo da AIDA

ERICK GONÇALVES

Presidente da A.A.F.A
ORLANDO PIMENTA

Treinador de Futebol
FRANCISCO ANDRÉ



REGULAMENTO
Sendo um acto normativo, dotado de abstração, impes-
soalidade, imperatividade e inovação, cuja finalidade é regu-
lar o evento, o  regulamento do Claque Magazine Awards é 
composto por uma série de regras ou de instruções desti-
nadas a facilitar a compreensão dos pressupostos que 
devem ser observados e respeitados, de acordo os critérios 
estabelecidos.
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ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

•  Entrevistas nos diferentes órgãos de comunicação, com realce para os órgãos e programas de especialidade, como são         
os casos: Rádio 5, sites e jornais desportivos, financeiros e de negócios, etc.

•  Divulgação nos principais canais de comunicação dos patrocinadores e parceiros.

•  Email Marketing.

Anúncios em Redes Sociais com 
60 dias antes do evento;

Midia Briefing 30 dias, 
antes do evento, com a 
participação de jornalistas 
e convidados

Anúncios em TV, 21 dias 
antes do evento

Anúncios em Rádio, 21 
dias antes do evento

Press Release de 7 a 7 
dias, a partir de 8 dias 
do midia briefing, infor-
mando a imprensa 
sobre todo o desenrolar 
do pré-evento;
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MEDIA CLAQUE

TRANSMISSÃO

FM
94.5

RÁDIO
   CINCO

CLAQUE TV



ORÇAMENTO
Para o êxito do evento, a organização prevê um orçamento 
avaliado em 16.750.000 AOA (Dezasseis milhões e setecen-
tos e cinquenta  mil kwanzas), distribuídos de acordo o per-
centual abaixo:

OBS: Nos custos de produção consta o aluguer do local, transporte, matérias de auxilio, técnicos e equipamentos 
áudios-visuais, transmissão streaming, merchandising, matérias de pré-produção, etc.

Na comunicação envolve todo o custo de marketing, divulgação e promoção, antes, durante e pós-evento, quer 
off-line como online.

PRODUÇÃO   CATERING   COMUNICAÇÃO   OUTROS

54% 13% 27% 6%
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BRANDING
O Claque Magazine Awards 2022 disponibiliza diversos 
espaços de divulgação e activação de marcas, oferecen-
do ferramentas para colocar em prática estratégias de 
posiciona� mento de mercado ou lançamento de novos 
produtos.
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Patrocinar o Claque Magazine Awards 2022 representa o 
reforço dos valores da marca e fortalece o posicionamento, 
atingindo com exclusividade públicos específicos e sensíveis 
aos assuntos desportivos. Podendo ser aproveitado para 
apresentar um novo produto ou serviço e destacar-se 
dentro do sector neste nicho do mercado, considerando os 
benefícios abaixo de acordo as diferentes categorias:

PATROCINADOR
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DIAMANTE
16.750.000 AOA

MEDIA CLAQUE

Programa, presença da marca ou produ-
to no palco.

Logotipo e link na página de patrocina-
dores do evento, no site do evento.

Projeção em tela, antes do início e 
durante os intervalos.

Prioridade em cartazes de fundo para 
notas e fotos.

Página inteira, logotipo + descrição no 
caderno / programa do evento.

Logotipo em destaque em:09

25 convites VIP para 
colaboradores, parcei-

ros ou clientes.

Inserção no material 
publicitário de Rádio, 

TV e Redes sociais e 6 
meses de publicidade 
com hiperligação em 
www.claquemagazine.com

Logotipo da empresa 
em destaque em todo 

merchandising.

Mensagens de 
agradecimento e 

reconhecimento como 
patrocinador Diamante 
na abertura, durante e 

encerramento das 
sessões.

Espaço para stand da 
empresa, Roll ups, 

Banners personaliza-
dos, etc, nos lugares 

de destaque.

Espaço para 
apresentação da 

empresa, serviços ou 
produtos durante o 

lançamento do evento.

Direito a entrega de 
trofeu ao vencedor de 

uma determinada 
categoria.

Menção de sua partici-
pação em comunicado de 

imprensa.

05

0401

08

07 06

03
02



OURO

Logotipo e link na página de patrocina-
dores do evento, no site do evento.

Projeção em tela, antes do início e 
durante os intervalos.

Prioridade em cartazes de fundo para 
notas e fotos.

Meia Página com o logotipo + descrição 
no caderno / programa do evento.

Logotipo em destaque em:09

15 convites VIP para 
colaboradores, parcei-

ros ou clientes.

Inserção no material 
publicitário de Rádio, 

TV e Redes sociais e 4 
meses de publicidade 
com hiperligação em 
www.claquemagazine.com

Logotipo da empresa 
em destaque em todo 

merchandising.

Mensagens de 
agradecimento e 

reconhecimento como 
patrocinador Ouro na 

abertura, durante e 
encerramento das 

sessões.

Espaço para stand da 
empresa, Roll ups, 

Banners personaliza-
dos, etc, nos lugares 

de destaque.

Presença da marca ou 
produto no palco 

durante o lançamento 
do evento.

Direito a entrega de 
trofeu ao vencedor de 

uma determinada 
categoria.

Menção de sua partici-
pação em comunicado de 

imprensa.

05

0401

08

07 06

03
02

12.000.000 AOA
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PRATA

Prioridade em cartazes de fundo para 
notas e fotos.

Projeção em tela, antes do início e 
durante os intervalos.

Logotipo e link na página de patrocina-
dores do evento, no site do evento.

Logotipo em destaque em:09

5 convites VIP e 5 
Prata para colabora-
dores, parceiros ou 

clientes.

Inserção no material 
publicitário de Rádio, 

TV e Redes sociais e 3 
meses de publicidade 
com hiperligação em 
www.claquemagazine.com

Logotipo da empresa 
em destaque em todo 

merchandising.

Mensagens de 
agradecimento e 

reconhecimento como 
patrocinador Prata na 

abertura, durante e 
encerramento das 

sessões.

Espaço para stand da 
empresa, Roll ups, 

Banners personaliza-
dos, etc, nos lugares 

de destaque.

Presença da marca ou 
produto no programa.

Projeção em telas
durante os intervalos.

Menção de sua partici-
pação em comunicado de 

imprensa.

05

0401

08

07 06

03
02

7.500.000 AOA
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COBRE

Logotipo e link na página de patrocina-
dores do evento, no site do evento.

Logotipo em destaque em:09

5 convites Prata para 
colaboradores, parcei-

ros ou clientes.

Inserção no material 
publicitário de Rádio, 
TV e Redes sociais e 

45 dias de publicidade 
com hiperligação em 
www.claquemagazine.com

Logotipo da empresa 
em destaque em todo 

merchandising.

Mensagens de 
agradecimento e 

reconhecimento como 
patrocinador Bronze na 

abertura, durante e 
encerramento das 

sessões.

Espaço para stand da 
empresa, Roll ups, 

Banners personaliza-
dos, etc, nos lugares 

de destaque.

Presença da marca ou 
produto no programa e 

backdrops para 
fotografias

Projeção em telas
durante os intervalos.

Menção de sua partici-
pação em comunicado de 

imprensa.

05

0401

08

07 06

03
02

3.700.000 AOA
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EXPOSIÇÃO & ANÚNCIOS
Expor ou anunciar no Claque Magazine Awards 2022 repre-
senta agregar valores e activação ou posicionamento da 
marca, indo de encontro a um potencial cliente, que busca 
serviços específicos que possam satisfazer as suas necessi-
dades e desejos voltados para a paixão e emoções desporti-
vas. Podendo ser feita por via de Stand, Promoção de Produ-
tos, Merchandising, etc, mediante ao pagamento de uma taxa 
no valor de 1.800.000 AOA.

5 Convites, 
menção de sua 
participação em 
comunicado de 

imprensa.

Inserção de 
material public-
itário nas Redes 
sociais e 1 mês, 

no site do 
evento.

Logotipo e link na 
página de patroci-
nadores do evento, 
no site do evento.

Mensagens de 
agradecimento e 
reconhecimento, 

durante e encerra-
mento das 
sessões.
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MOMENTOS
DA EDIÇÃO 2021
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OBRIGADO

CONTACTOS
+ (244) 912 916 450 
+ (244) 922 318 256 
+ (244) 912 278 281 
info@mediaclaque.com
www.claquemagazine.com
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