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Introdução
Face às caraterísticas arquitetónicas e de implantação deste espaço, torna-se extremamente
difícil rentabilizá-lo, sob o ponto de vista de publicidade estática, sem correr o risco de criar
espaços desprovidos de qualquer interesse para as empresas potencialmente investidoras.
Assim, sugerimos que esta infraestrutura funcione como complemento dos outros espaços
geridos pela Palmela Desporto.
Ainda que a visibilidade, quer interior, quer exterior, seja insuficiente em termos de
envolvência, poderá sempre servir, como mais valia adicional pelo número de usufruários e
familiares que diariamente utilizam a infraestrutura.
Deste modo, sugerimos que este espaço seja “vendido” em complemento dos outros que têm um
maior potencial publicitário.

Identificação dos espaços
Painéis Standard A
Painéis normalizados
SA (7 uni) - 3,00x0,60 mt.
Codificação: SA - SA1; SA2; SA3; SA4; SA5;...

Painéis Standard B
Painéis normalizados
SB (5 uni) - 4,00x0,60 mt.
Codificação: SB - SB1; SB2; SB3; SB4; SB5

Painéis Standard C
Painéis normalizados
SC (12 uni) - 4,00x0,80 mt.
Codificação: SC - SC1; SC2; SC3; SC4; SC5;..

Demonstração de posições

SA

SB

SB

SA

Demonstração de posições

SC

SC

Demonstração de posições

SC

SC

Características e materiais
Existem diversas formas de produção e aplicação dos painéis, embora se deva ter sempre em
atenção a necessidade de uniformização de materiais e sua forma de aplicação.
No caso do anunciante produzir o seu próprio painel, deve ter em conta as dimensões corretas a
produzir, os materiais e suportes autorizados, facultando sempre uma maqueta com breve
memória descritiva para aprovação, antes da aplicação.
Em caso de dúvida, a Amaro&Aragão disponibiliza-se para o aconselhamento ou esclarecimento
sobre questões de produção ou aplicação.

Em geral, os painéis a fixar em paredes de betão, no interior, deverão ser produzidos em
suportes de impressão digital ou corte de vinil sobre placas de PVC de 2 ou 3mm, com aplicação
na parede por parafuso tradicional com anilhas.
A impressão digital permite uma maior versatilidade na concepção do painel com óptimos
resultados de imagem. Sempre que se use a impressão digital deve-se evitar a laminação
brilhante para evitar excesso de reflexo, sendo conveniente o “encapsulamento” dos painéis por
forma a evitar a absorção de humidade.
Para as aplicações no exterior, os painéis deverão ser produzidos sobre PVC ou acrílico, com
impressão digital ou corte vinil com protecção UV 3/5 anos no mínimo e encapsulamento.
Poderão ser produzidos painéis tipo caixa de luz com impressão ou vinil back-light.
Para aplicações no interior ou exterior, os painéis poderão estar aplicados com moldura de
alumínio lacado a branco.

Tabela de códigos e valores anuais indicativos
Código

Dimensão

Valor anual

SA1

3,00 x 0,60

225 €

SA2

3,00 x 0,60

225 €

SA3

3,00 x 0,60

225 €

SA4

3,00 x 0,60

225 €

SA5

3,00 x 0,60

225 €

SA6

3,00 x 0,60

225 €

SA7

3,00 x 0,60

225 €

SB1

4,00 x 0,60

300 €

SB2

4,00 x 0,60

300 €

SB3

4,00 x 0,60

300 €

SB4

4,00 x 0,60

300 €

SB5

4,00 x 0,60

300 €

SC1

4,00 x 0,80

450 €

SC2

4,00 x 0,80

450 €

SC3

4,00 x 0,80

450 €

SC4

4,00 x 0,80

450 €

SC5

4,00 x 0,80

450 €

SC6

4,00 x 0,80

450 €

SC7

4,00 x 0,80

450 €

SC8

4,00 x 0,80

450 €

SC9

4,00 x 0,80

450 €

SC10

4,00 x 0,80

450 €

SC11

4,00 x 0,80

450 €

SC12

4,00 x 0,80

450 €

Período

Valor contrato

Nota: aos valores anuais acresce IVA à taxa legal em vigor

Entidade

Reserva

