Exmos Senhores:
Ao longo das últimas décadas, o crescimento populacional, o avanço
tecnológico e as alterações nos estilos de vida conduziram a um preocupante
desiquilíbrio ambiental à escala planetária. Actualmente, a necessidade de
adopção de comportamentos adequados relativamente aos resíduos,
consumo de água e energia e preservação da biodiversidade emerge como
preocupação fundamental no sentido de um desenvolvimento que se quer
sustentável.
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 do
tratamento de resíduos, de hábitos equilibrados de consumo, da racionalização
dos meios hídricos , da reciclagem e da preservação da biodiversidade.
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). Este catálogo pretende divulgar as exposições,
projecções, stands e road shows que a Zoia já concebeu e produziu.

Exposições
Concebemos e produzimos
exposições que disponibilizam
materiais e ferramentas úteis para acções de sensibilização
ambiental. As maquetes que criamos e produzimos para as nossas
exposições possibilitam não só uma maior proximidade com as
situações reais (movimento, água), como permitem também uma
maior interacção com os materiais, através do desenvolvimento de
experiências e actividades no local. Dispomos ainda da possibilidade
de utilização de um quiosque multimédia. As exposições poderão
também ser itinerantes através do recurso a um versus car
adaptável a qualquer actividade (espaço espectáculo, espaço
promocional,espaço formação).A empresa dispõe de capacidade
para conceber e produzir novas exposições, fixas ou itinerantes, de
acordo com as necessidades dos seus clientes.
Exposição Fixa “Melhor Àgua, Melhor Vida”
Esta exposição, composta por painéis, maquetes e máquinas interactivas,
permite que os seus visistantes compreendam o ciclo urbano da água,sendo
simultaneamente sensibilizados para a importânxcia fundamental da mesma e
necessidade do seu consumo racional.

Exposição Itinerante “Aventura pelos Resíduos”
Esta exposição, composta por painéis, maquetes e máquinas interactivas
conduz os seus visitantes numa viagem através do percurso dos resíduos,
sensibilizando simultaneamente para a importância da política dos 3 R’s
(reduzir, reciclar e reutilizar).

Exposição Itinerante “Mundo Limpo”
Esta exposição, composta por painéis, maquetes e máquinas interactivas
pretende sensibilizar os seus visitantes para a questão dos resíduos e para a
importância da política dos 3 R’s (reduzir, reciclar e reutilizar).

Exposição “ O Montado”
Esta exposição, constituída por diversos painéis, alguns deles interactivos, foi
concebida e produzida pela Zoia para a Associação Terras Dentro. A exposição
permitia aos visitantes conhecer a fauna e flora do montado alentejano,
sensibilizando simultaneamente para a sua preservação.

Exposição “Design Português”
A pedido do Centro Português de Design, a Zoia concebeu e produziu uma
exposição cujo objectivo era oferecer ao visitante uma panorâmica global do
design português.

Quiosque Multimédia
Adaptável a qualquer tipo de conteúdo, é um óptimo complemento para
qualquer exposição. Trata-se de uma forma clara, atraente, interactiva e actual
de transmitir a sua mensagem.

Móvel Interactivo
A pedido do Centro de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S.
Pedro de Arcos, a Zoia concebeu e produziu um móvel interactivo onde estão
representados diferentes animais e um correspondente elemento
identificativo (pena, ovo, etc). Ao carregar no elemento identificativo, a luz do
animal correspondente acende e podemos ouvir o som produzido por esse
animal.

Projecções

Novo

A Zoia faz projecções de vídeo dentro de um insuflável,
transformando-o num espaço que envolve completamente quem o
visita. Uma forma divertida e original de transmitir a mensagem de
que o mundo é um lugar que necessitamos preservar.

As aventuras de uma Gota da Água
Esta projecção desenrola-se em quatro
momentos:
- O "planeta azul": os grandes depósitos de
água;
- A evaporação e formação das nuvens;
- Condensação, solidificação e fusão;
- Saber cuidar da nossa água.

Oceano Fonte de Vida
Esta projecção desenrola-se em quatro
momentos:
- De onde veio a água;
- A vida começou nos mares;
- Preservação
- As reservas deste “precioso líquido”

Versus Car
Dispômos de um espaço móvel itinerante adaptável a qualquer actividade. O
Versus Car transforma-se numa área coberta de aproximadamente 40 m2 ,
com ar condicionado e opção de espaços interiores e exteriores alternativos.
Este novo conceito de comunicação e vendas caracteriza-se pela sua
capacidade de itinerância, que possibilita a realização de road shows, e pela sua
enorme versatilidade, podendo funcionar como:
-Espaço Espectáculo: Palco, cyber café
-Espaço Promocional: Show Rooms, Stands, Exposições, Degustações
-Espaço Serviços: Banco, Biblioteca, Ludotecas, Telecomunicações, Posto de
Saúde, Seguros e outros serviços de atendimento ao público
-Espaço Loja: Loja de bens alimentares, bar, Espaço Feira e outros
-Espaço Formação: Sala de formação para pequenos grupos.

Stands
A Zoia-Acções Ambientais tem capacidade para assegurar concepção e
produção de stands, layouts e sinaléctica e impressão em grandes formatos.
Fazemos também projectos em 3D.

