
“Temos como missão criar soluções de 
design inovadoras que articulam entre si 
a tecnologia e as emoções. 

Mais do que espaços, projectamos 
experiências de utilização adequadas a cada 
caso, tendo como principal preocupação 
o factor humano e a plena vivência
em cada ambiente.”
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EMOÇÕES 
ATRAVÉS  
DO DESIGN
Nas últimas décadas, assistimos a uma revo-
lução tecnológica sem precedentes na história 
da humanidade, tendo hoje ao nosso dispor 
novas tecnologias, novos materiais e novos 
processos de fabrico. 

Todos estes factores permitem-nos desenvolver 
soluções cada vez mais inovadoras, tornando 
cada vez mais ténue a linha que separa as 
ideias da realidade. Novas metodologias e novos 
paradigmas para uma nova forma de pensar 
o espaço e a utilização do mesmo.

Para a OneKey, esta é a verdadeira revolução, 
a forma de pensar a relação do utilizador com 
o espaço, não apenas em termos ergonómicos 
e funcionais, mas numa perspectiva humana. 

Evocar emoções através do planeamento es-
pacial, da utilização de determinados equipa-
mentos e espaços com uma cuidada escolha de 
materiais faz parte da nossa génese e da forma 
como abordamos cada projecto. A tecnologia em 
si nunca poderá ser um objectivo mas apenas o 
veículo  para atingir o verdadeiro fim: a plena 
vivência do espaço por parte de quem o utiliza.

 

“Quando as pessoas se encontram em 
ambientes que promovem emoções positivas, 
podem mais facilmente ser produtivas, 
colaborativas e criativas.”

Fonte: Arantes, investigadora da Steelcase em  “360º Magazine - Issue 67”
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Uma análise cuidada das estruturas e clien-
tes, sejam eles arquitectos, clientes finais ou 
decoradores de interiores, permite-nos elabo-
rar estudos em conjunto, conceber espaços e 
posteriormente executar de acordo com os 
planos  que melhor servem as necessidades 
de cada organização. 

A gama de serviços da OneKey permite-nos 
abordar cada projecto de forma global, desde 
a fase de consultoria ao fornecimento de so-
luções chave-na-mão. 

Esta visão global de cada projecto resulta num 
processo de trabalho fluído onde todas as áreas 
se integram, optimizando a comunicação com 
o cliente que passa a ter na OneKey o único 
interlocutor, ao mesmo tempo que garante 
que os trabalhos sejam executados dentro dos 
prazos e orçamentos previamente definidos, 
com a máxima qualidade.

Consultoria e Planeamento 

Planeamento e Design

Logística

Soluções Chave-na-Mão 

“A percentagem de custos com pessoal  
num negócio é até 80 vezes superior  
à percentagem de custos com mobiliário  
e decoração.”

Fonte: Fórum Deutsches Büromöbel, Revista de Economia do Instituto «Büro-Ökonomie»
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ANÁLISE 360º 

0101

0202

0303

APRESENTAÇÃO
DOS SERVIÇOS

ONEKEY 

 

LEVANTAMENTO
DAS NECESSIDADES

E EXPECTATIVAS
DO CLIENTE

RECOLHA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE
Forma de funcionamento e fluxos de informação internos.

0404

0505

0606

ANÁLISE DAS 
INFRA-ESTRUTURAS
EXISTENTES OU FUTURAS 

 

DEFINIÇÃO DO 
CONCEITO ESTÉTICO
Respeitando valores da organização, 
imagem pretendida e guias 
ou acordos internacionais existentes.

 APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE
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APRESENTAÇÃO 
DA PROPOSTA

1010
 PLANEAMENTO E 

OPTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

0808
BRIEFING, 
DEFINIÇÃO DO BUDGET E PRAZOS 

0707
 CONCEITO DE 

INTERIORES

0909

PROPOSTA 
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GESTÃO DE PROJECTO
 

-  Cronograma  e  planeamento 
-  Acompanhamento  

LOGÍSTICA
- Entrega, instalação e montagens
- Conversão  

RECOLOCAÇÃO  
DOS SERVIÇOS E PESSOAL
E FORMAÇÃO ESPECÍFICA
 

BRIEFING FINAL
E ENTREGA DO ESPAÇO 
100% OPERACIONAL

1111 1212 1313 1414

EXECUÇÃO  
E CONCLUSÃO 
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A nossa experiência e know-how permitem-nos 
actuar em diversas áreas, desde o mais simples 
ao mais elaborado e complexo projecto. A nossa 
metodologia adequa-se a todas as escalas de 
projecto e a qualquer nível de complexidade, 
sendo suportada por um processo que parte 
de uma análise cuidada de cada caso logo no 
início e se desenvolve através de várias etapas, 
por forma a assegurar a qualidade máxima 
em todos os projectos.

Institucional & Corporate 

Estado

Hotelaria e Restauração

Energia e Mineração 



As competências da OneKey 
permitem-lhe desenvolver  
projectos para:

Espaços públicos

Tribunais

Museus

Teatros

Hospitais

Escolas e universidades

Aeroportos

Bibliotecas

Espaços para convenções, exposições

Empresas nacionais  
e multinacionais

Escritórios de advogados

Edifícios sede  
(Bancos, Seguradoras,  
Instituições internacionais)

Clínicas e hospitais privados

Agências de viagens

Agências bancárias

Agências de seguros

Lojas e retail

Hotéis

Estalagens

Guest houses & Staff houses

Habitação

Restaurantes e bares

Centros comerciais  
(foodcourt e zonas de estar)

Exploração petrolífera

Portos marítimos

Mineração

Exploração de gás

Produção de electricidade
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