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NOTA 
INTRODUTÓRIA

ANO NOVO, VIDA NOVA!

# Maria Leite, 
gestão de projeto

Quem no fim de janeiro contar uma hora há de achar diz o povo 
referindo-se à diferença na luz dos dias. Não conseguimos ficar 
indiferentes a esta sensação de renovação que é a entrada do novo 
ano. É um recomeço e há uma energia contagiante nesta ideia.
A sensação de uma nova oportunidade torna-nos ambiciosos.
Também no atelier nos deixámos contagiar por essa energia 
renovadora e começámos o ano com novidades:

1- Loja online
A loja online é uma novidade que há algum tempo está a ser pensada. 
Em todos os nossos trabalhos acabamos por desenhar e produzir 
objetos e equipamento. Muitos deles são boas ideias que queremos 
colocar ao dispor de um maior número de utilizadores e pessoas 
interessadas. Também há serviços em que nos especializámos que 
queremos divulgar de forma mais eficaz e útil para aqueles que 
precisam deles.
Nesse sentido, a loja online é a montra onde esses serviços ou 
produtos serão apresentados de forma prática e descomplicada, 
com preços definidos para o cliente saber com o que conta.
Podem ser peças de sinalética, de estacionário, ou serviços. O 
desenho é a mais-valia que nos diferencia.
Procure, escolha e adquira. Nós enviamos para onde os quiser 
receber.

2- Casa Nova, Vida Nova!
A nossa casa, o nosso escritório, ou a nossa loja dizem muito de 
nós e são essenciais para nos transmitir aquela energia boa que 
nos revigora e nos faz sentir que estamos no nosso sítio. Pois foi 
exatamente a pensar nisso que a Imarte lançou este serviço que 
se baseia em pacotes de arquitetura, de intervenção simples e 
descomplicada, para que possa dar aquele jeito à sua casa, loja ou 
empresa que está a precisar há tanto tempo mas nem sabe bem por 
onde começar. Claro que há um decorador em cada um de nós mas 
se tivermos o parecer do profissional informado a coisa corre sempre 
melhor: desde o móvel ao equipamento, das cores ao revestimento, 
tudo combina, faz sentido e tem um propósito. A renovação do seu 
espaço vai certamente trazer um energia positiva à sua casa, maior 
visibilidade ao seu negócio e mais satisfação e valor à sua empresa.
Explicamos tudo mais à frente.

A arquitetura resolve.

Bom 2018, cheio de renovações e energia!
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ARQUITETURA



A ARQUITETURA RESOLVE!

Sente desalento ao chegar a casa? Pois... aquela já não é a casa dos seus sonhos, não é?
Ai, não, é que os miúdos agora são dois e o quarto tem de se organizar de uma forma diferente, 
que dê para os dois e para as duas idades…  ou quando chega a casa vai logo para a janela, 
porque a vista é muito melhor para fora do que para dentro de casa... 

Compreendemos, não desespere. 

A Imarte, Atelier está a lançar um novo produto:  os packs arquitetura Casa Nova Vida Nova! 
Para que possa fazer aquela reforma que sempre sonhou.

Renove o seu espaço. Seja o quarto, o terraço, a casa toda, o escritório ou a loja, torne o espaço 
bonito e adequado às suas necessidades, à sua vida, à sua personalidade. 
 
Os Packs Casa Nova Vida Nova! são pacotes de arquitetura de intervenção simples e 
descomplicada, para que possa dar aquele jeito à sua casa que está a precisar há tanto tempo 
mas nem sabe bem por onde começar. 

CASA NOVA, VIDA NOVA!

• Gostava de mudar a sala de jantar, porque os móveis e o sofá estão velhos e já  não os posso nem ver… 
• O miúdo vai para a escola e tem ainda um quarto de bebé
• Assim que se abre a porta de casa vê-se logo a sala e não gosto nada disso
• Gostava que a sala onde recebo a família e os amigos fosse mais interessante e mais moderna
• Gostava de dar uma volta à casa toda
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Pode encontrar e consultar 
todos os pacotes no nosso site. 
www.imarte.pt

Claro que há um decorador em cada um de nós mas se tivermos o parecer de um profissional 
informado a coisa corre sempre melhor: o material escolhido para a parede ou chão trazem 
conforto  e luz, a estante escolhida harmoniza com os diferentes estilos dos móveis que já 
existiam, o sofá cabe no sítio e não vamos ter de jantar por turnos porque não cabem todos à 
mesa ao mesmo tempo, e conseguimos abrir e fechar a porta da sala depois de comprar o novo 
aparador.  São pequenas obras de renovação que vão dar mais qualidade ao seu espaço e mais 
satisfação à sua vida como utilizadora desse espaço.

Escolha a área que quer alterar, envie-nos fotos, plantas e medidas. diga-nos o que quer manter 
ou aproveitar, nós fazemos uma proposta de mobiliário, de cor ou de materiais, se for o caso, e 
um guia de compras.  Os pacotes podem ser parciais – cozinha, quarto, sala, terraço, ou podem 
abranger a casa toda. Têm um preço pé-definido. Não podia ser mais prático e rápido.  Se quiser 
um projeto de renovação mais radical e completo fale connosco e o projeto será feito à medida.

A arquitetura resolve.
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DESIGN



MUSEU DO MEDRONHO
TIRIPIKA

O Museu do Medronho continua a trabalhar em produtos da região do Alqueva, divulgando 
e inovando nos produtos alimentares. Desta vez o Museu surpreende-nos com o Tiripika, 
um condimento à base de malagueta e aguardente de medronho. Um condimento que 
pode levar à  mesa, para  ajustar o tempero no prato, utilizá-lo na cozinha, na preparação 
dos cozinhados ou oferecê-lo como uma prenda gourmet.
Este produto está disponível para venda, na loja do Museu (Alqueva) ou na loja online.
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CARMAT PRIME
IDENTIDADE VISUAL 
E DECORAÇÃO DE STAND

Um desafio foi colocado pela GoCarmat – a criação da identidade visual de uma nova 
empresa do grupo, a Carmat Prime. 
A identidade visual deveria refletir o tipo de negócio desta nova empresa que compra, 
vende e troca  automóveis usados e deveria também afirmar uma identidade moderna, 
em torno de um conceito visual que conferisse uma certa energia em consonância com 
o carácter da atividade da nova empresa.   Optou-se, por isso, por uma disrupção gráfica 
relativamente à marca existente. 

O projeto passou também por intervenções pontuais no espaço físico da empresa que, não 
tendo  um carácter profundo ou estruturante, contaminou o interior do espaço existente 
com apontamentos de cor e elementos gráficos que o tornaram mais visível.

Estacionário concebido para a marca

Logótipo
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Bandeiras para exterior
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PUBLICIDADE



VANESP

Todos os clientes são importantes mas há uns que nos orgulham e pronto. É o caso da VANESP 
um  importante transitário a operar no exigente e sofisticado mundo da logística, que fala 
português e está estabelecido em Portugal e Espanha operando, no entanto, em todo o mundo. 
A aposta na publicidade exterior tem a ver com uma estratégia de confirmação e divulgação, 
também no mercado nacional, da solidez e excelência dos seus serviços que têm vindo a ser 
reconhecidos internacionalmente. 
A Imarte concebeu a comunicação para a publicidade exterior.  A nova imagem tem um grafismo 
forte e moderno, que celebra a área de atividade e grandeza da VANESP.

PUBLICIDADE OUTDOOR
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MULTIMÉDIA



CASA DE S. PEDRO 
DE ALVERCA
WEBSITE

A Casa de S. Pedro de Alverca sentiu a necessidade, atualmente imperativa, de 
marcar a sua presença na web, com um site que transmitisse a sua atividade, 
os seus valores e preocupações, reconhecendo este meio como essencial na 
comunicação entre a instituição e a comunidade. Uma necessidade premente de 
quem quer ser interveniente na reflexão e na melhoria da qualidade de vida da 
população sénior. A maneira como olhamos esta etapa da vida é reveladora do 
estado de desenvolvimento de um país e de uma época. 
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