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MOP: APOIOS & PARCERIAS

A MOP, como uma das maiores empresas do sector outdoor (OOH/Publicidade Exterior), procura ter um papel contínuo e ativo na vertente

social, tentando apoiar diversas iniciativas.

O OOH/Publicidade Exterior é um meio que faz parte das cidades e por isso é um meio de e para todos nós.

Nem sempre acessível a todos os que gostariam de marcar presença neste meio, a MOP criou formas de apoiar aqueles que de alguma

forma também contribuem para o bem estar do cidadão e têm responsabilidade para com a sociedade.

Além da vertente social, a MOP pretende contribuir também no apoio à Cultura e ao incentivo à Criatividade. Temos a convicção que a

Cultura é uma área que mais contribui para o desenvolvimento educacional das pessoas e nesse sentido queremos apoiar os eventos culturais

que têm dificuldades orçamentais para comunicar. Sobre a Criatividade, a MOP desde sempre que mantém uma relação própria. Como

representantes do festival Cannes Lions (o maior evento de Criatividade a nível Mundial) a MOP sempre teve uma politica de incentivo e apoio

à divulgação da Criatividade.

É neste enquadramento que a MOP criou um programa com condições especiais para campanhas relacionadas com áreas social,

cultural ou criativa.

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL | CULTURAL | CRIATIVA



MOP: APOIOS & PARCERIAS

EM 3 ÁREAS DISTINTAS

CULTURAL
Alavancar eventos ligados à cultura. Promover a

Arte, o Teatro, a Música, etc. utilizando espaços

da MOP para comunicar com o público de

forma mais eficiente.

SOCIAL
Ceder espaço em condições especiais para

promover e incentivar criatividades especiais,

como agências criativas, universidades/escolas

de design ou ligadas à área. Divulgar iniciativas

como a de Cannes Lions.

Apoiar causas que contribuam para melhorar a

vida do cidadão.

CRIATIVA



AS BASES DA RELAÇÃO A VALORES SIMBÓLICOS

A MOP cede espaço de comunicação OOH/publicidade exterior a valores simbólicos que habitualmente não são praticados 

no mercado, sendo alvo de analise cada caso e, sempre que necessário, feita a adaptação a cada parceria e sua finalidade.

Assim, e tendo por base as disponibilidades de espaço na altura, tentamos compreender as necessidades de comunicação como 

timings, targets e outros, para se chegar a um objetivo comum.  

Por consequência nesta apresentação serão sugeridos um conjunto de formatos que mais se adequem e/ou estejam disponíveis e que 

podem vir a ser equacionados nesta parceria (poderão ainda consultar o nosso portfólio em https://www.mop.pt/produtos/).

Em suma, os processos e metodologias a serem considerados:

➢ Formatos disponíveis e Nº de faces,

➢ Timing de comunicação

➢ Valor simbólico do espaço » 90% desconto + custo de produção e afixação

➢ O anunciante terá sempre de pagar o custo de produção da comunicação e respetiva afixação (caso exista) pois são custos 

alheios à MOP

➢ Regras das vendas a clientes directos:

• Clientes novos:

- Produção: Pronto Pagamento;

- Espaço: 50% Pronto Pagamento; 50% a 30 dias;

• Clientes com histórico de venda e sem dívidas em atraso:

- Espaço e produção: 30 dias.

➢ Campanhas com referência a outras marcas comerciais/sponsors, ficam sujeitas à taxa multimarca, que pode ser de 10%, se a 

marca ocupar <25% da criatividade,  ou caso ocupe >25% da criatividade pode ser aplicada a taxa de 15%, analisada caso a 

caso,

➢ Todos os espaços ficam sujeitos à disponibilidade da altura, não havendo qualquer compromisso inicial de garantia de presença nos

mesmos (comprometemo-nos a verificar semanalmente estas disponibilidades assim como outras alternativas de formatos ou datas

e, havendo qualquer uma dessas possibilidades os parceiros serão contactados)

➢ Caso a caso, poderão existir contrapartidas que a MOP poderá utilizar com os seus stakeholders.

https://www.mop.pt/produtos/


A MOP gostaria de identificar toda a comunicação que se enquadra nesta politica de apoios e, sempre que possível, desde que não 

prejudique o anunciante, conseguir potenciar a parceria.

Exemplos de ações de comunicação:

✓ espaços de comunicação MOP no local do evento

✓ ações conjuntas (bilhetes para acesso aos eventos, Workshops etc)  dirigidas aos stakeholders (colaboradores, anunciantes, 

agências, etc) da MOP

✓ ou outras ideias analisadas na altura

Em qualquer peça criativa terá no entanto que constar o Logotipo MOP mediante a causa a apoiar (a versão do logo deverá ser 

aplicada de acordo com o fundo de cada peça criativa do parceiro)

FORMAS DE POTENCIAR APOIOS & PARCERIAS



LOGOTIPO MOP | 3 ÁREAS DISTINTAS

MOP CULTURALMOP SOLIDÁRIA MOP CRIATIVA



OS PRODUTOS | OS VALORES DE REFERÊNCIA

Exemplo de

Formatos

Quantidades de 

referência

Valores de 

Referência a 

considerar

Produção

1 tema 4/0
Afixação

8X3* 10 2 000,00 € 2 850,00 € 300,00 €

Tomi 51 1 686,00 € não se aplica não se aplica

Mupis 100 2 450,00 € 1 082,60 € 250,00 €

Mupis
(1/2 nacional)

525 6 840,00 € 1 531,88 € 1 313,00 €

Mupis
(Nacional)

1060 11 930,00 € 2 096,36 € 2 650,00 €

Laterais direitas 215 2 644,50 € 2 170,34 € 838,50 €

Laterais direitas
(1/2 nacional)

325 3 040,00 € 2 818,78 € 1 268,00 €

Laterais direitas 
(Nacional)

650 5 550,00 € 4 725,00 € 2 535,00 €

*Valores referentes a localizações for a Lisboa e Porto 



Exemplo de 

Formatos

Quantidades de 

referência

Valores de 

Referência a 

considerar

Produção Afixação

Rectaguarda integral 1 450,00 € 536,00 € não se aplica

Óculo 2 640,00 € 540,00 € não se aplica

Sanca 1 1 200,00 € 1 430,00 € não se aplica

Torniquetes
1 

(frente e verso)
20,50 € 50,00 € não se aplica

OS PRODUTOS | OS VALORES DE REFERÊNCIA



PRODUTOS
ideias fora do formato



COBERTURA

8X3
Cobertura Nacional (Rua)

Grande Formato

MUPIS
Cobertura Transportes

+ Rua + CC’s  (centros comerciais)

Proximidade

TOMI Lx
Digital | Cobertura Rua 

Transportes | Zonas Premium

AUTOCARROS
Cobertura Rua

Elevada Frequência 

Centros Urbanos



(METRO LISBOA)

COBERTURA

PAINEIS 8X3

Cobertura Nacional 

(Rua)| Impacto Visual 

Elevada Frequência | 

Rentabilidade | Longa 

Exposição 

Formato que faz parte 

do quotidiano do 

consumidor (trabalho, 

consumo, lazer)

Presente de norte a 

sul: 64 Concelhos 



(METRO LISBOA)

MUPIS

Cobertura|Frequência

(Metro – Lisboa)

Acompanha o 

percurso diário do 

consumidor

Target referência: 

quem anda de 

transportes

COBERTURA



MUPIS

Cobertura|Frequência

(Rua – Porto, Sul do 

Tejo e Fertagus)

Acompanha o 

percurso diário do 

consumidor

Target referência: 

quem anda de 

transportes, 

transeuntes e de carro 

COBERTURA



MUPIS

Cobertura|Frequência

(Centros Comerciais)

Possibilidade de 

segmentar por 

interesses

Target referência: 

Shoppers

COBERTURA



(METRO LISBOA)

TOMI Lx

Cobertura |Frequência
Face OOH e Spot TV

Formato Digital

Flexibilidade em 

explorar o Big Data

51 posições

(FACE OOH RUA e INDOOR) (SPOT TV RUA e INDOOR)

COBERTURA



ESTAÇÃO FACES
Principe Real 1

Camões 1

Rossio 2

Restauradores (junto Hard Rock) 1

Amoreiras 1

Chiado (Hermés) 1

Av. Liberdade (cruzam R Alex Herculano) 1

Lg Trindade Coelho (Bairro Alto) 1

Terreiro do Paço 1

Saldanha 1

Cais do sodré 1

Largo Bordalo Pinheiro 1

Praça da Figueira 1

Av. António Augusto de Aguiar 1

Gare Oriente 2

Colégio Militar 2

Jardim Zoológico 1

São Sebastião 2

Baixa Chiado 3

Restauradores 2

Terreiro do Paço 1

Santa Apolónia 1

Campo Grande 1

Cidade Universitária 1

Entrecampos 2

Campo Pequeno 1

Saldanha I 2

Marquês Pombal 4

Rato 1

Cais do Sodré 2

Rossio 1

Alameda I 2

Aeroporto 1

Oriente 2

Saldanha Interface 1

Alameda II 1

TOTAL 51

R
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7
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4
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TOMI Lx
Distribuição Redes

Estações



AUTOCARROS
Laterais Direitas

Elevada Cobertura Rua

Frequência

Centros Urbanos

Mensagem móvel no 

centro das principais 

cidades. Permite 

potenciar a Mensagem

Target: maior foco 

para quem anda de 

transportes, transeuntes

COBERTURA



AUTOCARROS
Retaguardas Plus
(retaguardas+direitas especiais)

Elevada Cobertura Rua

Frequência

Centros Urbanos

Mensagem móvel no 

centro das principais 

cidades. Permite 

potenciar a Mensagem

Target: maior foco para 

quem anda de carro, 

transeuntes

COBERTURA



HIGH IMPACT

DECORAÇÃO VEICULOS
AUTOCARROS

INDOOR METRO*
TORNIQUETES

INDOOR METRO*
SANCAS

* EXISTEM OUTRAS OPÇÕES 

DENTRO DO METRO QUE 

PODEM SER 

EQUACIONADAS



(METRO LISBOA)

HIGH IMPACT
Decorações

Veículos

RETAGUARDA INTEGRAL

AUTOCARROS

DECORAÇÕES 

Cobertura | Impacto | 

Diferenciação | 

Notoriedade

Cobertura nos 

Principais Centros das 

Cidades (Lisboa, Porto)

Target: quem anda de 

carro, transportes, 

transeuntes/turistas



(METRO LISBOA)

HIGH IMPACT
Decorações

Veículos

AUTOCARROS

DECORAÇÕES 

Cobertura | Impacto | 

Diferenciação | 

Notoriedade

Cobertura nos 

Principais Centros das 

Cidades (Lisboa, Porto)

Target: quem anda de 

carro, transportes, 

transeuntes/turistas

ÓCULO RETAGUARDA



HIGH IMPACT
Indoor

SANCAS

METRO

Grande Visibilidade 

Impacto | Elevada 

Frequência

Potencia a Mensagem 

de forma 

diferenciadora e 

permite segmentação

Target referência:

quem anda de 

transportes



HIGH IMPACT
Indoor

TORNIQUETES 

METRO

Grande Visibilidade 

Elevada Frequência 

Proximidade 

Permite comunicar de 

forma diferente e criar 

mancha, possibilidade 

de segmentação

Target: quem anda de 

transportes



www.mop.pt

CONHEÇA TODA A NOSSA 

OFERTA E MUITO MAIS EM:

CONTACTOS:
Gonçalo Motta

gmotta@mop.pt

Fátima Pinheiro
fpinheiro@mop.pt

http://www.mop.pt/
mailto:GMOTTA@MOP.PT
mailto:FPINHEIRO@MOP.PT
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