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QUEM SOMOS 
 
SALVADO CONTEMPORARY DESIGN CONSULTING 
 
A SALVADO procura posicionar-se como uma agência de futuro, 
procurando atingir ser uma das maiores referências do mercado nas 
áreas de Estratégia de Comunicação e Design. 
Composta por uma equipa multidisciplinar nas áreas da Comunicação 
Empresarial, Design, Conteúdos, Gestão de Comunidades, Motion, 
Tecnologia e Analytics, queremos satisfazer ao máximo os objetivos dos 
nossos clientes e assegurar o seu e o nosso sucesso no mercado atual. 
O pensamento estratégico, criatividade e arrojo tecnológico com que 
desenvolvemos os nossos projetos reverte em experiências singulares e 
personalizadas a cada marca. Dessa forma garantimos em cada trabalho 
que a performance do negócio dos nossos clientes seja diretamente 
influenciada de forma positiva e sólida.  
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O QUE FAZEMOS 
 
 
Especialistas em comunicação e imagem. Focados em cada objetivo, 
atentos à atualidade dos mercados e em estreita proximidade com os 
seus clientes. Oferecemos soluções à medida de cada projeto. Criativos 
e influentes, fazemos acontecer. Uns dizem que fazemos bem, outros que 
fazemos cada vez melhor, outros afirmam ainda que fazemos magia. 
No fundo, queremos acreditar que fazemos o melhor possível para 
concretizarmos os seus sonhos... e isso é fazer a diferença! 
 
 
 
“O SUCESSO ESTÁ CADA VEZ MAIS DEPENDENTE DA REVELAÇÃO 
E CONSISTÊNCIA DO TALENTO CRIATIVO E ADAPTATIVO DE CADA 
UM DE NÓS. CRIAR É UMA FORMA DE FAZER EVOLUIR A NOSSA CAPACIDADE 
DE DIFERENCIAÇÃO.” 
JOÃO CATALÃO 

 

EVOLUA, DEIXANDO-NOS CRIAR! 

4



COMUNICAÇÃO 
Comunicamos de forma estratégica, com base nas novas soluções 
tecnológicas. Fazemos a gestão adequada ao mercado globalizado 
e fortemente competitivo da atualidade. Conhecemos a melhor 
forma de projetar as mensagens que emitimos e contribuímos 
ativamente na sustentação da credibilidade e reputação da sua 
empresa. Isto acontece porque conhecemos o método estratégico 
e operacional para fortalecer a imagem de cada empresa junto dos 
seus diversos públicos. 
 
 
SERVIÇOS 
•  Comunicação Institucional/Empresarial 
•  Comunicação de Produtos/Serviços 
•  Relações Públicas 
•  Assessoria de Imprensa 
•  Anúncios e Publicidade 
•  Desenvolvimento e Gestão de Passatempos 
   ... e muito mais. 
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MARKETING 
Desenvolvemos estratégias de marketing. Criamos imagens e 
perceções na mente do público e aumentamos a visibilidade e 
notoriedade da sua empresa utilizando técnicas de marketing digital, 
redes sociais, inovação aberta, customização em massa, redes de 
aliança, entre outros. Fazemos investigação, monitorização e recolha 
de dados no sentido de avaliarmos e propormos soluções que irão 
desenvolver o seu negócio. 
 
 
SERVIÇOS 
•  Publicidade 
•  E-mail Marketing 
•  Newsletters Digitais 
•  Estratégia e Planeamento  
•  Criação, Gestão e Dinamização de Redes Sociais 
   ... e muito mais. 
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DESIGN 
Produzimos design de excelência. Não porque fazemos “coisas 
bonitas”, mas porque desenhamos formas de comunicação visual 
equilibradas e adaptadas a cada realidade. Trata-se portanto 
de design que cumpre o objetivo de comunicar, representado 
sempre através de uma linguagem gráfica assente numa forte 
cultura visual com estratégia e fundamento. Desta forma, design 
assume um conceito, apela aos sentidos, transforma o verdadeiro 
em óbvio e deixa uma marca... A sua! 
 
 
SERVIÇOS 
•  Branding 
•  Identidade Corporativa 
•  Comunicação Empresarial 
•  Design de Comunicação 
•  Design Editorial 
•  Folhetos, Brochuras, Relatório & Contas 
•  Packaging 
•  Stands 
   ... e muito mais. 
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DIGITAL 
Uma das formas mais poderosas de comunicação. Websites, 
Apps, software inteligentes e ‘user friendly’. Plataformas 
com design de interface e ‘user experience’ que inspiram.  
Tire o melhor partido da tecnologia e faça-se comunicar 
a um outro nível. 
 
 
SERVIÇOS 
•  Websites 
•  Apps 
•  Gestão de Back Office 
•  E-Commerce 
•  Software Development 
•  Desenvolvimento de Passatempos On-line 
    ... e muito mais. 
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EVENTOS 
Proporcionamos momentos. Produzimos eventos e ações 
que desafiam a imaginação. Fazemos acontecer de forma eficaz. 
Criamos novos conceitos e ideias, conteúdos únicos e personalizados 
à medida de cada necessidade, garantindo sempre momentos que 
perdurarão na memória. 
 
 
SERVIÇOS 
•  Apoio em Conferências, Exposições e Feiras 
•  Eventos Institucionais 
•  Eventos de Rua 
•  Preparação de Reuniões 
•  Manifestações Culturais 
•  Desenvolvimento de Parcerias 
•  Atividades ‘Teambuilding’ 
•  R&P 
   ... e muito mais. 
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PORTFÓLIO 
‘Brainstormings’, sorrisos, esforço, orgulho, stress, trabalho, satisfação... 
O resultado é uma montra de projetos dos quais nos orgulhamos. 
 
 

GOSTAMOS 
DE PARTILHAR 
O QUE DE MELHOR 
SABEMOS FAZER! 
 
 
 
NOTA: Alguns projetos aqui presentes foram realizados no âmbito de colaborações e parcerias como 
‘freelancer’ e também enquanto colaborador de algumas entidades, nomeadamente agências de 
comunicação. Os projetos apresentados são da autoria intelectual e criativa do autor. Alguns deles 
pertencentes também ao portfólio das agências com quem foi efectuada a colaboração. 



BRANDING 
MARCAS QUE INSPIRAM 
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DESIGN 
DE COMUNICAÇÃO 

DEFINIMOS ESTRATÉGIAS 
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DESIGN 
EDITORIAL 

O VIRAR DE UMA PÁGINA  
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DIGITAL 
A COMUNICAR O FUTURO 
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EVENTOS 
PROPORCIONAMOS MOMENTOS 
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SOBRE NÓS 
FICA MUITO POR DIZER, 
MAS PREFERIMOS 
DEMONSTRAR... 
 
CONTACTE-NOS 
 
INFO@SALVADO.PT 
 
+351 963 351 174 
+351 918 228 273 

RUA BRAAMCAMP, 84 – 3º DTO, 
1250-052 LISBOA • PORTUGAL 
 
WWW.SALVADO.PT 



ESTAMOS AQUI! 
Temos todo o gosto em conhecê-lo. 
Venha visitar-nos ou se preferir, iremos ao seu encontro. 

RUA BRAAMCAMP, 84 – 3º DTO. 
1250-052 LISBOA • PORTUGAL 
 
38°43' 16.8"N 9°09' 08.9”W
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