
PORTFÓLIO



A Imagem Publica é uma empresa que inicia a sua actividade na 
área da publicidade, com o decorrer dos anos, mais de 20 anos  
depois, cresce e diversifica a sua oferta.

Hoje em dia, para lá da publicidade com grande foco na  
sinalética e produção de reclamos, estende a sua actuação à  
carpintaria, marcenaria, serralharia e pintura.

Com maquinaria própria de carpintaria profissional, esquadre-
jadora automática, corte CNC, Laser fibra e Co2, solda MIG/TIG, 
pintura e lacagem em estufa 7x4 e impressão digital, proporcio-
namos ao cliente um produto chave na mão.SOBRE A EMPRESA



Fabrico e montagem de mobiliário para o Hotel EVA 
Senses Loby e Charcutaria. Execução do balcão Bar 
Adão, aplicação de papel de parede em paredes  
e tecto.













Produção de sinalética interior e exterior das Ocean 
Suites e Serenity Spa, aplicação de vinil em sinalética do 
resort, sinalética do resort em plástico reciclado e HPL .





Remodelação total com produção de mobiliário, 
revestimentos paredes e tecto, balcão com pedra acrílica, 
pilar decorado com iluminação interior led e reclamo 
luminoso.





Projecto de Sinalética e Publicidade, Carpintaria e 
Serralharia. Produção de letras monobloco, sinalética 
interior e exterior, aplicação de vinil na fachada e 
escritórios, fabrico de mobiliário para exposição de 
produto, balcões da receção, suporte TV e elementos 
decorativos.









Sinalética interior e exterior para os hotéis Tivoli Carvoeiro, 
Vilamoura Marina, Lagos e Portimão.







Projecto para a primeira “Living Street” de Faro, que 
integra uma iniciativa presente em toda a Europa. 
Design, produção e montagem de mobiliário para 
espaços exteriores, utilizando materiais sustentáveis 
com tratamento para exposição solar e chuva.









Design, fabrico e instalação de sinalética interior e exterior 
para o hotel Residencial Avenida.





Transformação da receção e escritório da rent a car EPI, 
mobiliário à medida, sinalética monobloco e aplicação 
de papel de parede.







Projecto para o hotel cinco estrelas Jupiter  
Albufeira. Letras em monobloco, sinalética direcional, 
logotipos para outlets em acrílico cortado a laser com 
aplicação de vinil e pintura em estufa, aplicação de papel 
de parede impresso nos 12 pisos.







Remodelação da receção do escritório Mespil, com 
produção de mobiliário e moldura com papel de parede 
e sinalética com iluminação LED.





Produção e montagem de balcão e Expositores Slatwall 
em madeira pintada a branco. Logotipo fresado pintado 
e iluminação led backlite. Rack para pranchas feito de 
madeira pintada a branco.







Projecto de publicidade e decoração para o hotel 
Longevity, com produção de sinalética interior e exterior, 
incluindo os espaços de restauração do hotel.





Decoração do bar Bottle com letras monobloco, 
sinalética interior, caixa de acrílico para coleção de rolhas 
de cortiça, decoração de montras e reclamo exterior. 
Tapete de entrada personalizado.







Design, Sinalética e decoração para o Hotel Canadiano, 
nos Açores. Produção e instalação de papel de parede, 
Caixa Menu, quadros, reclamos luminosos e vinil frost.









Design, produção e montagem de ripado para a receção 
do escritório de advocacia FAR em madeira de Faia com 
o pormenor da prateleira de livros e portas para acesso a 
contadores agua/luz. Prateleiras para a sala de reuniões 
em madeira lacada a branco, sinalética em acrílico 
cortado a laser, painel exterior e decoração de montras e 
portas a vinil frost e apontamento em acrilico cristal.







Produção de sinalética interior para o hotel 3HB de Faro. 
Corte de madeira em CNC, corte e gravação de acrílico 
a laser, corte de metal a laser fibra e lacagem em estufa.





Mobiliário para o exclusivo restaurante da Ilha Deserta, 
concebido em madeira e contraplacado marítimo, 
tratados para exposição à luz solar e humidade do mar. 
Garrafeira, móvel de apoio ao serviço com suporte de 
copos e prateleiras para a cozinha. Sinalética exterior em 
contraplacado marítimo fresado em CNC e pintado.





Design e produção de sinalética em Kerrock e acrílico 
para o Sul Villas & Spa em São Miguel, Açores.





Produção de letras em ferro galvanizado, pintadas 
em estufa, para a agência KOBU. As letras com o 
tamanho de 1,55x0,75m foram expostas no Algarve 
Design Meeting e, posteriormente, instaladas no 
escritório da agência. Decoração do escritório com 
papel de parede impresso e divisória em ferro  
e vidro.





Design, produção e instalação de mobiliário para 
exposição de produtos nas 7 lojas da marca Aloegarve, 
produzidos em metal lacado preto com prateleiras de 
madeira. Reclamos em madeira cortada a CNC, com 
letras em acrílico cortado a laser e iluminação LED.





Decoração do centro comercial com aplicação de vinil 
de corte, vinil stencil e pintura.







Fabrico e montagem de mobiliário lacado e estruturas 
em metal com prateleiras de vidro e iluminação led para 
bar restaurante.





Fabrico e montagem de floreiras para a esplanada do 
restaurante feitas de madeira deck resistente à água e 
produção de reclamo exterior.
Em Faro, produção de caixa de luz integrada na fachada 
do edificio.





Quiosque desenvolvido para o centro comercial Aqua 
Portimão em madeira e metal lacado, nichos  em 
Forescolor com spot de luz no interior, reclamos e 
muppies com iluminação Led.





Produção e instalação de sinalética exterior e interior 
para o hotel quatro estrelas Regency Salgados  
e Spa. 





Design, produção e montagem de reclamo, pórtico e 
decoração de balcão





Produção e instalação de sinalética feita de madeira de 
ceregeira e latão envelhecido e decoração de viaturas.



Design, fabrico e montagem de mobiliário.
Móveis da receção de MDF folheado a preto brilho, balcão 
da recepção, ripado lacado a preto, pintura de portas de 
móvel de arrumação. Mesas de trabalho do back office 
com tomadas integradas. Decoração das salas com vinil 
impresso. Tapete de entrada personalizado. Reclamos 
luminosos. Sinalética e decoração de paredes nas salas 
dos colaboradores





Fabrico e instalação de reclamo, pérgola e ripado em faia 
para espaço comercial.





















SERRALHARIA CIVIL / ESTRUTURAS METÁLICAS





MOBILIÁRIO À MEDIDA











CONTACTOS

289 821 802

imagem@imagempublica.com

Zona Industrial Vale da Venda, Armazém 2i, 8005-412 - Faro

facebook.com/imagempublicaprojectmakers 

@imagempublica_project_makers


