
AMBIENTES & TENDÊNCIAS
procuram-se arquitectos e designers de interior para

compor o melhor espaço de sempre de

ambientes certos tendências certas





A QUEM SE DESTINA?

Profissionais na área do design de interiores, 
arquitectos e decoradores – para apresentarem 
espaços individuais, inovadores e diferenciadores.

SOBRE O ESPAÇO AMBIENTES & TENDÊNCIAS

O desafio é apresentar soluções e propostas de 
ambientes diferenciadores, numa área 
identificada – AMBIENTES & TENDÊNCIAS –
para as divisões da casa: sala de estar, 
varandas/terraço, sala de jantar, quarto de casal, 
quarto de crianças, escritório, suite e outras que 
proponham como sugestão e enquadradas no 
tema  – que inspirem todos os milhares de 
pessoas que visitam a Intercasa e que querem 
tornar a sua casa a melhor casa do mundo!

O PÚBLICO

O espaço AMBIENTE & TENDENCIAIS é dirigido aos actuais 
consumidores que procuram profissionais de design de interiores 
para decoração e remodelação de divisões específicas da casa, e 
ao público e profissionais do Salão Imobiliário de Lisboa (que se 
realiza em simultâneo na FIL), procurando um serviço 
customizado por um profissional e adquirindo produtos e 
materiais de qualidade.

OBJETIVO E DESAFIO 

Reforçar a aposta em arquitectos e designers de interiores e 
prestadores de serviços de profissionais da decoração, cruzando 
sinergias com a oferta da indústria nacional, apostando tanto na 
qualidade dos produtos e acabamentos como na qualidade 
do design e nas tendências de um consumo cosmopolita.

» Lançar tendências, soluções e utilização de novos materiais
» Alargar a oferta de serviços de design de interiores
» Potenciar um network de negócios entre indústria, marcas,

patrocinadores e   prestadores de serviços



AMBIENTES & TENDÊNCIAS
QUESTÕES OPERACIONAIS

Módulo de Ambientes & Tendências 15,6m² (área útil)
- 1 parede de fundo
- 2 meias paredes com 0,4m de espessura e 3m de altura
- Estrado
- Quadro Elétrico

Planta Projectada para Intercasa de 2019

www.intercasa.fil.pt



EXEMPLOS DE ÁREAS 
DE 

EDIÇÕES ANTERIORES 
E 

PROFISSIONAIS QUE ASSINARAM OS ESPAÇOS



Ana Rita Soares

Embaixadora da Intercasa 2018

Espaço Mulher



Alexandra Madeira

Quarto de Banho



Carla Gago

Varanda / Terraço



Sala de Estar

Conceição Lopes



Jenoveva Gouveia

Escritório



Joana Leal

Quarto de Casal



Margarida Bugarim

Jardim de Inverno



Margarida Diniz e Catarina Diniz

Sala de Jantar



Patrícia Catalão 

Suite de Casal



Paula Gouveia

Sala de Estar



Rita Salgueiro

Quarto de Casal



Sala de Jantar

Rute Brito



Teresa Sotomaior Estrela

Quarto de Crianças



Porquê participar?

✓ Assinar um espaço de Ambientes & Tendências numa das zonas mais nobres do pavilhão, onde já participaram em edições passadas

mais de 35 arquitectos e designers de interiores, criteriosamente seleccionados, obtendo destaque, notoriedade e retorno desta

presença reconhecido pela imprensa e por mais de 20.000 visitantes e profissionais do sector da decoração

✓ Convite para o jantar na gala de entrega de prémios do Salão Imobiliário de Portugal, onde integrarão um filme de apresentação do

seu trabalho e espaço no Ambiente & Tendências,

✓ Convite para um Happy Hour de Networking exclusivo com promotores e mediadores imobiliários no espaço mais trendy dos

Ambientes & Tendências, o “FIL Insider”

✓ Apresentar-se num pitch individual sobre “Home Staging” aos profissionais do SIL, antecedido por um workshop de 3 horas de

formação sobre técnicas de apresentação de pitchs de sucesso

✓ Candidatar-se automaticamente ao Prémio “Ambientes & Tendências” a ser entregue na Cerimónia de entrega de Prémios no dia 10

de Outubro que distinguem a intervenção dos arquitectos e designers de interiores na perspectiva da valorização

do imóvel para venda

NOVO

NOVO

NOVO

EXCLUSIVO 
NACIONAL



. PARA PARTICIPAR:

• Envie email para margarida.bago@ccl.fil.pt e fernanda.cardoso@ccl.fil.pt referindo a intenção de participação, área/divisão da casa que pretende

assinar, 3 fotos de trabalhos realizados, bem como acesso ao portfólio para apreciação

• Com a aceitação do espaço com a sua assinatura

➢ Efectivar a inscrição com pagamento e envio do comprovativo (650€ + IVA, excepto espaço cozinha no valor de 2.500€ + IVA)

➢ Apresentar o conceito do seu projecto em três parágrafos no máximo e uma imagem em 3D (preferencial)

➢ Identificar as marcas e /ou fornecedores e autores de peças presentes no projecto

➢ Autorização de divulgação de participação e fotos fornecidas, nos meios da INTERCASA Living & Design

. A INTERCASA Living & Design em meados de Setembro – Quer apresentar os Ambientes & Tendências à Imprensa, já com o seu espaço incluído.

.  O QUE ESTÁ IMPLICITO NA ASSINATURA DESTE ESPAÇO NOBRE DO SALÃO:

i) A INTERCASA - Living & Design promoverá a presença de todos os Arquitectos & Designers de Interiores nas suas redes sociais: Site; Facebook e

Instagram – indicando a divisão que irão trabalhar.

ii) Os seleccionados promoverão nas suas redes sociais a sua presença na INTERCASA Living & Design com o mínimo de seis posts com referência à

participação na INTERCASA - Living & Design, sendo – lhes fornecido o respectivo logo a cores.

mailto:margarida.bago@ccl.fil.pt
mailto:fernanda.cardoso@ccl.fil.pt


DATAS A RETER: 

✓ pedido de participação 

email de pedido de participação e área a que se propões decorar

✓ propostas a espaço 

entrega completa de materiais para incluir o espaço

✓ promoção e divulgação

entrega de materiais para divulgação à imprensa

✓ obra

Montagem: 05 a 08.Outubro – 8 a.m. a 8 p.m.

Realização: 09 a 13.Outubro – 3 a 11 p.m.

Desmontagem: 14 e 15.Outubro - 8 a.m. a 8 p.m.

www.intercasa.fil.pt


