
DESIGN DE

CONSUMO
ARQUITECTURA E DESIGN

ALWAYS DELIVERING GOLD 



◾ Empresa de arquitectura e design de interiores focada na elaboração e execução de projectos
comerciais e corporativos

◾ Possuímos diversas soluções, dentre elas a criação de uma carteira de projectos fechados

(negócios e startups), gestão de projectos, consultoria e auditoria em arquitectura e engenharia

civil.

A NOSSA MISSÃO

◾ Firmar-se como marca que identifica constrangimentos sociais e transforma-os em soluções

rentáveis que promovam o desenvolvimento social e comunitário, saúde e bem-estar.

◾ Impulsionar o desenvolvimento social e económico por meio da Arquitectura, Design e

engenharia.

Contacte-nos:eriarq@outlook.com

QUEM SOMOS ?



A. Desenvolvemos projectos personalizados à preferência e necessidade do contratante e comunidade;

B. Garantimos que os projectos tenham FIABILIDADE e VIABILIDADE;

C. Entregamos um caderno executivo completo;

D. Os nossos projectos são desenvolvidos com Know How;

E. O padrão profissional dos projectos são de rigor internacional, garantido pela nossa equipa multidisciplinar 

com experiência comprovada em países como: Portugal e Romênia.

O PROBLEMA DO MERCADO

A SOLUÇÃO QUE 
TRAZEMOS

◾ O sector do empreendedorismo em Angola tem crescido exponencialmente e com ele surgem
desafios que devem ter uma atenção especial e olhar arquitectónico;

◾ As ofertas de soluções do mercado interno actual estão maioritariamente desajustadas à

realidade , ou são muito onerosas;

◾ Ausência de um olhar arquitectónico que dê respostas prontas e exclusivas.



Visite: www.ecojurius.com

A ARQUITECTURA É UMA DAS MANEIRAS MAIS 

ESTRATÉGICAS QUE OS INVESTIDORES PRECISAM 

PARA REDUZIR O CUSTO DE INVESTIMENTO E 

MAXIMIZAR O LUCRO.

JUNTE-SE À NÓS



PROJECTO ARQUITECTÓNICO

Elaboração de cadernos de projecto de 
arquitectura.

READY TO SELL

Carteira de projectos de 
arquitectura para investimento 
em pequenos e médios negócios 
( restauração, saúde, imobiliário e 
outros).

CONSULTORIA 

Aconselhamento sobre 
tarefas de arquitectura e 
engenharia civil.

DESIGN DE INTERIOR

Projecto de interior e 
elaboração de maquetes 
electrónicas.

GESTÃO DE PROJECTOS

Acompanhamento de processos 
construtivos, gestão de obras e 
auditorias.

PRODUTOS & SERVIÇOS DA ERIARQ



Contacte-nos: eriarq@outlook.com

2. Ambiente moderno

Garantimos a adaptação  às tendências do 

mercado, opte por um espaço moderno para os 

seus clientes e impulsione o crescimento do seu 

negócio.

1. Redução de custos de investimento

Ao optar por serviços de arquitectura à sua medida, 

reduza os gastos desnecessários com obras não 

planeadas.

4.Fidelização de clientes

A Eriarq proporciona aos seus 

clientes a acomodação necessária para tornarem do 

seu estabelecimento à sua casa de rotina. 

3. Lucro maximizado
Espaço bem projectado é ouro para todo investidor, 

atrai clientes e maximiza os lucros.

5. Posicionamento no MERCADO
Com os nossos projectos fazemos-te firmar-se no 

mercado e a não temer a concorrência.

1.

3.

5.

2.

4.

CUMPRA COM OS SEUS
OBJECTIVOS!

BENEFÍCIOS EM TRABALHAR CONNOSCO



PRETENDE REESTRUTURAR OU REVITALIZAR 

O SEU ESTABELECIMENTO?

NÓS SABEMOS COMO

Contacte-nos:eriarq@outlook.com



Empresa Segmento Mês Produto

◾ DKITO Prestação de serviço Junho 2022 Aplicação de tecto falso e similares

◾ FIXNET Prestação de serviço Outubro 2021 Análise de dados em Power BI

◾ ECOJURIUS Prestação de serviço Setembro 2021 Incubadora de empresas e consultorias

◾ MI4C Prestação de serviço Agosto 2022 Electrotecnia

◾ TRIMAT Iluminação Março 2021 Materiais e equipamentos de iluminação

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

PROJECTOS REALIZADOS

◾ A Eriarq tem desenvolvido projectos em Angola, Portugal e Roménia dos quais

destacam-se: Conservatória civil em Burureste, Biblioteca em Bureste, Escola de ensino

de Base em Bucureste, Bistro em Braga, Bistro em Bucureste, Café em Lisboa,

Consultório Elite em Luanda, Consultório Angorespirare em Luanda, Bar em Lisboa.



A – PROJECTOS VIÁVEIS E FIÁVEIS

◾ Elaborados e acompanhados por técnicos  especialistas e com elevada experiência no 
mercado nacional e internacional, os nossos projectos são fiáveis e viáveis.

Contacte-nos: eriarq@outlook.com

OPORTUNIDADE

B – PROJECTOS EXCLUSIVOS

◾ Carteira de projectos arquitectónicos de investimento (condomínios, escritórios, clínicas, lojas e 
similares)

◾ Fazemos o enquadramento de estudos arquitectónicos e de engenharia nos seguintes

sectores: Saúde,Turismo, Imobiliário, Agricultura e Comércio.



◾ A ERIARQ faz parte de uma das melhores incubadoras  e aceleradoras de empresas do mercado 

angolano , a ECOJURIUS;

◾ Em todos os nossos serviços levamos sempre em conta os altos padrões de gestão de perojectos

para que os nossos projectos estejam dentro do prazo;

◾ Primamos por um entrega completa, o que nos diferencia da concorrência, entregamos sempre mais 

do que o expectável:

◾ A simplicidade torna os nossos projectos e serviços complexos;

◾ Possuímos um dos melhores programas do mercado para venda de projectos semi-fechados

resultantes de uma análise de mercado com índices reais;

◾ O nosso cocktail de investimento é EXCLUSIVO, pelo que, não reproduzimos projectos;

◾ Elaboramos e executamos projectos com conhecimento;

◾ A sociologia urbana e a economia são a nossa motivação diária;

◾ O cliente do nosso cliente é importante para nós;

◾ Traçamos o melhor Design Thinking para si;

◾ O nosso design é de consumo;

Contacte-nos : eriarq@outlook.com

Fazemos com exclusividade
Design de consumo

NOTAS FINAIS



ALWAYS DELIVERING GOLD!

LOCALIZAÇÃO: TALATONA, ZONA MILITAR – 6-33
Contacto Telefónico: +244 947 640 721 

eriarq@outlook.com 


