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Introdução
Ter uma empresa ou uma marca associada ao desporto, é um meio promocional de grande
importância e alcance. No caso particular desta infraestrutura desportiva, essa realidade adquire
contornos de maior expressão se tomarmos em linha de conta, a zona onde está edificada (Pinhal
Novo, localidade em franca expansão urbanística e maioritariamente jovem) e as caraterísticas
modernas da própria construção.
Assim o nosso estudo recaiu, não só no aproveitamento dos espaços interiores da piscina, com
grande visibilidade para praticantes, familiares e público em geral aquando da realização de
provas desportivas, mas também nos espaços exteriores do edifício e na zona de recepção.
Consideramos que a angariação de publicidade para este espaço deveria recair junto das
empresas com tipos de produtos ou serviços dirigidos para as camadas mais jovens e numa
primeira fase, deveriam ser contactadas as empresas de maior projecção quer a nível regional,
quer a nível nacional. Estas criarão um efeito “âncora”, motivando outras empresas a associar-se.
Outro tipo de empresas que têm à partida um óptimo potencial investidor, são aquelas
relacionadas com a própria prática desportiva.
Consideramos que os contratos publicitários deverão preferencialmente ter uma duração anual e
nunca inferior a seis meses, o que para além da fixação da mensagem publicitária, obviará custos
de substituição.
Para finalizar, gostaríamos de sugerir o aproveitamento da zona de bar, para cativar as empresas
publicitantes a realizar acções de promoção complementares no decorrer de eventos desportivos.

Identificação dos espaços
Parede Norte da Piscina
Dois tipos de painéis possíveis
N1 (8 uni) - 2,20x1,00 mt. ou N2 (4 uni) - 5,00x1,80 mt.
Codificação: N1 - N1.1; N1.2; N1.3; N1.4; N1.5;...
N2 - N2.1; N2.2; N2.3; N2.4
Parede Sul da Piscina
Quatro tipos de painéis possíveis
S1 (8 uni) - 2,20x1,00 mt. ou S2 (4 uni) - 2,20x2,30
mt.
S3 (3 uni) - 4,00x2,20 mt. ou S4 (1 uni) - 6,00x4,00
mt.
Codificação: S1 - S1.1; S1.2; S1.3; S1.4; S1.5;...
S2 - S2.1; S2.2; S2.3; S2.4
S3 - S3.1; S3.2; S3.3
S4 - S4
Estrutura da cobertura
Um tipo de painel possível
C (6 uni) - 3.40x1,20 mt.
Codificação: C - C1; C2; C3; C4; C5;..
Zona da entrada/recepção principal
2 posições possíveis (essencialmente como reforço de contrato com outras posições)
R1 (1 a 2 uni) - sobre os torniquetes de entrada - dimensões a conferir
R2 (1 uni) - sobre a porta principal a sudoeste - dimensões a conferir
Paredes exteriores junto das entradas
Duas posições possíveis (para “Patrocinadores” com grande destaque e sempre
complementando com posições no interior)
E1 (3 uni) - 2,00x1,20 mt.
E2 (3 uni) - 2,00x1,20 mt.
Codificação: E - E1.1; E1.2; E1.3
E - E2.1; E2.2; E2.3
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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 correctas 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.

Os painéis a aplicar na cobertura deverão ser produzidos em tela ou lona.
A produção em tela, por impressão digital, permite, como acima já referido, uma maior
versatilidade na execução, atingindo um maior impacto visual.
A produção em lona com suporte de corte de vinil não confere grande qualidade ao trabalho e,
consequentemente, “desvaloriza” a posição do anunciante.
A fixação à estrutura por corda tensa (tela ou lona), através da aplicação de ilhoses no painel, em
disposição uniforme, por forma a evitar “barrigas”.
Pode-se também aplicar painéis produzidos em PVC de 1mm(em suportes vinil ou impressão
digital) fixos pelo topo à estrutura por braçadeiras de um sentido.

Para as aplicações no exterior, por se tratarem de “grandes patrocinadores”, deve-se redobrar o
cuidado com a uniformidade e qualidade de materiais e suas posições por forma a conferir aos
anunciantes a distinção adequada.
Os painéis poderão 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. No entanto ao
ser aplicado um anunciante nestas condições, também os restantes deverão ter aplicações em
materiais idênticos.
Em muitos casos, empresa de grande dimensão têm já normalizado anúncios de exterior, os quais
deverão ser alvo de aprovação prévia, por forma a conferir se as suas características não colidem
com a uniformidade desejada.

Tabela de códigos e valores anuais indicativos
Código

Dimensão

Valor anual

N1.1

2,20 x 1,00

300 €

N1.2

2,20 x 1,00

300 €

N1.3

2,20 x 1,00

300 €

N1.4

2,20 x 1,00

300 €

N1.5

2,20 x 1,00

300 €

N1.6

2,20 x 1,00

300 €

N1.7

2,20 x 1,00

300 €

N1.8

2,20 x 1,00

300 €

N2.1

5,00 x 1,80

1.350 €

N2.2

5,00 x 1,80

1.350 €

N2.3

5,00 x 1,80

1.350 €

N2.4

5,00 x 1,80

1.350 €

S1.1

2,20 x 1,00

300 €

S1.2

2,20 x 1,00

300 €

S1.3

2,20 x 1,00

300 €

S1.4

2,20 x 1,00

300 €

S1.5

2,20 x 1,00

300 €

S1.6

2,20 x 1,00

300 €

S1.7

2,20 x 1,00

300 €

S1.8

2,20 x 1,00

300 €

S2.1

2,20 x 2,30

750 €

S2.2

2,20 x 2,30

750 €

S2.3

2,20 x 2,30

750 €

S2.4

2,20 x 2,30

750 €

S3.1

4,00 x 2,20

1.350 €

S3.2

4,00 x 2,20

1.350 €

S3.3

4,00 x 2,20

1.350 €

S4

6,00 x 4,00

3.500 €

C1

3,40 x 1,20

650 €

C2

3,40 x 1,20

650 €

C3

3,40 x 1,20

650 €

C4

3,40 x 1,20

650 €

C5

3,40 x 1,20

650 €

C6

3,40 x 1,20

650 €

R1.1

-

400 €

R1.2

-

400 €

R2

-

750 €

E1.1

2,00 x 1,20

600 €

E1.2

2,00 x 1,20

600 €

E1.3

2,00 x 1,20

600 €

E2.1

2,00 x 1,20

450 €

E2.2

2,00 x 1,20

450 €

E2.3

2,00 x 1,20

450 €

Período

Valor contrato

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

Entidade

Reserva

