
Exmos Senhores:

A Zoia-Acções Ambientais Lda é uma empresa especializada no 

desenvolvimento de projectos em matéria de educação e sensibilização 

ambiental. Há já sete anos que a nossa equipa, constituída por técnicos, 

criativos, consultores e engenheiros do ambiente, idealiza, concebe e 

produz campanhas integradas com todos os meios de comunicação, 

com o objectivo de transformar os cidadãos em indivíduos conscientes 

da importância das boas práticas ambientais para um desenvolvimento 

que se deseja sustentável.
Existe por parte da nossa empresa um esforço permanente de 

criatividade e inovação, para que a cada momento possamos seleccionar 

as formas mais eficazes de transmitir estas mensagens aos nossos 

públicos.  Por outro lado, possuimos uma capacidade invulgar para 

idealizar e também produzir soluções personalizadas para os nossos 

clientes. 
Ao longo dos últimos anos, muitos foram os produtos e serviços 

idealizados e produzidos pela empresa (animações, teatros, exposições, 

jogos, edições, kits didácticos). A experiência adquirida permitiu-nos 

alargar horizontes, diversificando o nosso ramo de negócio. Desta forma, 

dispomos de serviços e produtos que ultrapassam a área do Ambiente, 

sendo transversais a outras áreas. Este catálogo pretende divulgar 

algumas dessas ofertas de que empresa dispõe.



Brindes

Produzimos um conjunto de produtos que poderão ser distribuídos 
pelos nossos clientes como brindes, funcionando como 
complemento de outras acções. Estes brindes poderão ou não 
transmitir mensagens de cariz ambiental. Temos capacidade para 
produzir e personalizar outros brindes, de acordo com as 
necessidades dos nossos clientes. Utilizamos, sempre que possível, 
material reciclado.

Canetas

Idealizamos e produzimos diferentes tipos de 
canetas de acordo com os requisitos 
desejados. Personalizamos as canetas com 
marca, desenhos ou mensagens, com ou sem 
cariz ambiental.

Porta-Canetas

Idealizamos e produzimos diferentes tipos de 
porta-canetas de acordo com os requisitos 
desejados. Personalizamos com marca, 
desenhos ou mensagens, com ou sem cariz 
ambiental. O Porta-Canetas Ecoponto, com 
diferentes modelos disponíveis, é uma criação 
Zoia.

Réguas

Idealizamos e produzimos diferentes tipos de 
réguas de acordo com os requisitos 
desejados. Personalizamos as réguas com 
marca, desenhos ou mensagens, com ou sem 
cariz ambiental.
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Marcadores de Livros

Idealizamos e produzimos diferentes tipos de 
réguas de acordo com os requisitos 
desejados. Personalizamos as réguas com 
marca, desenhos ou mensagens, com ou sem 
cariz ambiental.Vou
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Mobiles 

Idealizamos e produzimos diferentes tipos de 
mobiles de acordo com os requisitos 
desejados. O mobile ambiental, constituído 
por vários ecopontos e resíduos, é uma 
criação Zoia. Através da construção do 
próprio mobile, as crianças podem aprender 
quais os resíduos que se podem separar e 

T-Shirts e Camisolas

Idealizamos e produzimos diferentes tipos de 
t-shirts e camisolas de acordo com os 
requisitos desejados. Personalizamos as t-
shirts com marcas, desenhos ou mensagens, 
com ou sem cariz ambiental.

Bonés

Personalizamos os bonés com marcas, 
desenhos ou mensagens, com ou sem cariz 
ambiental.

Pulseiras

Idealizamos e produzimos pulseiras em 
diversos materiais, de acordo com os 
requisitos desejados. Personalizamos as t-
shirts com marcas, desenhos ou mensagens, 

Copo Telescópico

Um copo que pode ser transportado no bolso 
para qualquer lado. Personalizamos os copos 
com marcas, desenhos ou mensagens, com 
ou sem cariz ambiental.
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Cinzeiro Portátil

Ideal para a praia, poderá também ser 
personalizado com marcas, desenhos ou 
mensagens, com ou sem cariz ambiental.



Produtos em Tectan

Dispômos de um vasto conjunto de produtos em tectan. Alguns dos produtos 
podem ser produzidos noutros materiais, contacte-nos para mais informações.
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Material de Escritório

       Suporte A4/A6
       Caixa
       Suporte para Cds
       Caixa para Cds
       Suporte para Cartas
       Caixa para Cartas
       Base de Rato
       Suporte para Canetas
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Mobiliário

       Mesa
       Mesa 420
       Cadeira Benny
       Canteiro
       Mesa Bistro
       Cadeira Bistro
       Mesa Alta
       Cadeira alta
       Banco Alto
       Caixote
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Agendas

       Agenda Filofax de bolsa
      Agenda Filofax A6
       Agenda Filofax A4
       Agenda filofax A5
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Diversos

      Relógio de Mesa Triangular
       Relógio de parede árvore
       Caixa com imans
       Livro de Endereços
       Régua 30 cm
       Porta Chaves
       Pasta para documentos
       Mala
       Jogo de Gamão
       Jogo de Xadrez
       Tabuleiro
       Base para post-it
       Placard para lembretes
       Bloco de Notas 1
       Bloco de Notas 2
       Bases para copos
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