
PORTEFOLIO DEPROJETOS 





ARQUITECTURA 

São o nosso multiverso. 
Connosco temos parceiros de qualidade nas mais diversas áreas da 
restauração e hotelaria, oferecendo uma vasta gama de produtos muito 
diversificada e com qualidade.

Competência 

Fiabilidade 

Eficiência 

Confiança
Analisamos as necessidades de cada cliente, aconselhamos, 
desenhamos e projetamos as soluções e acompanhamos a concretiza-
ção das mesmas, oferecendo assistência técnica.

Ao seu lado concretizamos os seus sonhos



2020

Soluções para o seu negócio   



El Cristo

Raiana 

Aperta  



O Restaurante El Cristo é uma referência gastronómica Ibérica. 
Acompanhamos o desenvolvimento da cadeia de restaurantes além de 
Elvas, expandindo assim para Troia e Vilamoura.
A nossa intervenção neste projeto foi o desenvolvimento no que toca à 
parte design de interiores em coerência com a imagem de marca. 

El Cristo 





Raiana, o mais recente projeto da tecnidelta, é uma restruturação da pastelaria 
e padaria kidoce. 

Raiana





Aperta
Chama-se Aperta e é a mais recente aposta do grupo 
Nabeiro, em Campo Maior.
O novo restaurante nasce da renovação do mítico Aperta
Azeite e tem na cozinha o Chef Henrique Mouro.



A Verdade e o Azeite 
vem sempre ao de cima



2019

Tornam
os o seu sonho realidade  



Adaens 

Delta Q





Adaens Um projeto inovador em plena planície alentejana (Campo Maior) junto à Raia.
O projeto desenvolveu o conceito de “Cozinha do Mercado” dotando o espaço de uma 
elegância informal e aconchegante. 





Delta Q A loja Delta Q Saldanha é a mais antiga loja própria da marca. 
Inaugurada a 7 de Novembro de 2008, fica situada no Atrium Saldanha, em Lisboa.
Uma obra que a Tecnidelta acompanhou e reestruturou desde ao equipamento hoteleiro
a composição e projeto de esplanada.





2018

Um
a experiência do tam

anho dos seus sonhos 



Traços de Chocolate

El Cristo 

She Sanna





Traços de Chocolate 
Traços de Chocolate situa-se no Mira Maia Shopping. 
É uma pastelaria e bombonaria que procurou a Tecnidelta
como parceiro para renovar o seu espaço comercial.





El Cristo 
O Restaurante El Cristo é uma referência gastronómica Ibérica. 
A nossa equipa criou a nova imagem, dando-lhe expressão formal
num design de interiores atrativo e sóbrio que corresponde 
às expetativas do cliente. 





Coffee 
Moment

Th
e

She Sanna 
Na área de serviço Repsol em Portalegre, recriámos o espaço tornando-o 
mais harmonioso e amplo. 
Associando-o à venda de café de Cápsula Delta Q + Expresso Clássico 
moído no momento.



2017

Satisfazem
os as necessidades dos nossos clientes  



Aquarius Millenium

Sabores By Porto Belo



Aquarius Millenium 
As pastelarias Aquarius Milllenium pertencem a um cliente de vários projetos. 
Pela confiança e qualidade do nosso trabalho, temos vindo a dar continuidade ao longo dos
anos a conceder diferentes espaços desta empresa com diferentes contextos e localizações. 
Aquarius dentro da SEDE do Banco Millenium BCP.   





Sabores By Porto Belo 
No Porto Alto, a Tecnidelta deu resposta às solicitações do 
cliente no sentido renovar o seu espaço comercial com uma nova imagem. 





2016

As cores definem
 espaços e sensações 



Villa Maçã

Horno los Remedios

 



Villa Maçã
Um espaço sóbrio e simples, mas apelativo. 
O uso da madeira faz com que tenha um ambiente agradável, cómodo e moderno. 
O conceito remete para a qualidade de comer bem e de forma acessível. 
Desgostando sabores do mediterrâneo e do japão. 
Este restaurante situa-se na praia das Maçãs.





Horno los Remedios 
Acompanhamento do cliente na construção de um novo conceito e desafio.
Juntar a panificadora artesanal, referênciada na provincia de Badajoz desde 1850. 
Um serviço de pastelaria e gelataria.  





2015

Consigo nas áreas de projeto e desenho 



Kidoce

Paloma

Triangular





Kidoce
Criação do espaço de pastelaria e padaria do Grupo Nabeiro em Campo Maior. 





Paloma
Remodelação do espaço em Elvas. 
A base de desenvolvimento do conceito teve como premissa a necessidade 
de contemporizar o espaço tornando-o mais “leve” e luminoso. 





Triangular
Remodelação do espaço em Évora. 
Com o objetivo de corresponder às necessidades do cliente/proprietário. 





2011

Um
a consciência do equilibrio, um

 sentim
ento de ilum

inação, um
 senso de estilo  



Adega Machado



Adega Machado
Projetos de cozinha e de dois bares de serviço da tradicional casa de fados 
e restaurante lisboeta “Adega Machado”.





Projetamos para sí 






