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APRESENTAÇÃO COMERCIAL 
 

 

O Projecto umseisum 
 

A umseisum é um Atelier de cariz essencialmente técnico, abrangendo as áreas da arquitectura, 

engenharia e construção. Nos últimos cinco anos apostou também na área imobiliária, área que 

hoje em dia é responsável por parte do negócio que chega às áreas técnicas. 

 

Técnicamente, é especialista em projectos de arquitectura e de engenharia, obras de reabilitação e 

de remodelação, construção em novo, bem como gestão e coordenação de obra. 

 

Como complemento das suas áreas técnicas e para fornecer uma solução global de reabilitação e 

remodelação, apostou também nas áreas de design e decoração, tendo estado presente na Casa 

Porto ’14, onde foi distinguida como espaço revelação. 

 

Durante o ano de 2014 inaugurou o Atelier de Vila Nova de Gaia e o Atelier de Aveiro e em 2015 

inaugurou o Atelier de Rio Tinto, o Atelier de Matosinhos e o Mercado Loft Store, contando já com 

sete Ateliers, onde se incluem os Ateliers principal e imobiliário do Porto. 

 

Em Julho de 2015, a umseisum inaugurou o Mercado Loft Store, um espaço mais dedicado ao 

design e à decoração, presente na Baixa do Porto num espaço de 140m2, pretendendo desta forma 

disponibilizar aos seus clientes um espaço próprio da arquitectura de interiores. 

 

Neste contexto, o Mercado Loft Store tem produção própria de mobiliário e peças acessórias, bem 

como peças de outros produtores. 

 

A escolha dos nossos parceiros obedece obrigatoriamente a critérios de selecção, tais como, 

imagem da marca, qualidade e design dos produtos, preferência pela produção nacional, preços e 

condições de aquisição. 

 

Poderão recolher mais informação dos nossos projectos através do nosso portal principal em 

www.umseisum.com ou no facebook procurando umseisum e mercado loft store. 

 

Juntamos ainda uma pequena apresentação da umseisum, focada no seu negócio core. 
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Os Ateliers umseisum 
 

A umseisum abrange as áreas da arquitectura, da construção, da engenharia, do design, da 

decoração e do ramo imobiliário com conceitos inovadores, tanto ao nível da concepção, como da 

execução e do material. 

 

Convicta de que o futuro nos próximos dez anos vai passar pela racionalização do investimento 

nestes sectores, a umseisum dispõe de um departamento de pesquisa e de estudo de novos 

materiais e de novas soluções, cuja finalidade é a obtenção das melhores soluções em termos 

estéticos e de durabilidade, aliado a um preço adequado ao momento actual, criando assim o 

conceito de investimento inteligente. 

 

Ao reunir competências em todo o ciclo do processo construtivo, a umseisum oferece ao seu 

cliente a vantagem daí resultante, ou seja, a sinergia criada, que se traduz normalmente na redução 

do valor do investimento. 

 

Assim, a umseisum posiciona-se claramente na idealização e realização de sonhos para os 

diferentes poderes económicos. 

 

Através da sua área imobiliária, é hoje possível encontrar aquela casa, loft, apartamento ou 

moradia, pequena ou grande, que habita o imaginário dos nossos clientes e negociar o melhor 

preço para a sua compra, utilizar a área de arquitectura para idealizar todo os espaços da habitação 

com qualidade, durabilidade e a baixo custo, assentar a construção, recuperação, reestruturação ou 

reabilitação nas suas áreas de engenharia e construção, e desenhar peças de mobília, decorando 

também o espaço total, com as suas áreas de design e decoração. 

 

Com o seu plano de negócio totalmente focalizado na optimização do investimento do cliente e 

uma equipa de 35 pessoas, a umseisum especializou-se na realização dos seus sonhos, tendo em 

conta os seus desejos, necessidades e recursos financeiros disponíveis para o Projecto. 

 

A umseisum, é assim, a dimensão que reúne todos os universos necessários para quem tem um 

sonho a tornar realidade. 

 

Porque criamos com rigor, conhecimento, ponderação, experiência e paixão. 
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O Atelier Mercado Loft Store 
 

O Mercado Loft Store não deixa de ser um Atelier com as valências técnicas da umseisum, ou seja, 

dedicado à arquitectura, engenharia e construção. 

 

Dedica ainda um espaço próprio à área imobiliária, com a promoção de vários imóveis para 

remodelação e reabilitação. 

 

No entanto, o Mercado Loft Store está visualmente ligado às áreas de decoração e design, pelo que 

tem para venda directa vários produtos de design próprio, bem como produtos de outras marcas. 

 

Pretende, neste contexto, ser um Atelier bastante eclético, não no gosto, pois ele representa a sua 

própria tendência, mas sim na larga gama de tipos de produtos que lá se podem encontrar. 

 

Ao alargar a gama do tipo de produto e ao continuar a representar as suas áreas técnicas, o 

Mercado Loft Store pretende chamar mais pessoas ao Atelier, pelos diversos motivos que existem 

para o visitar. 

 

E é esta a tendência que o Mercado Loft Store pretende oferecer aos seus parceiros de Corners, ou 

seja, uma clientela diversificada na procura, mas apta a conhecer tudo o que lá se encontra, 

potenciando assim as vendas cruzadas e as vendas por empatia. 

 

Conta ainda com um espaço próprio, desenhado pela equipa de arquitectura a preceito, para as 

reuniões técnicas com os seus parceiros e clientes e foi inaugurado no final do mês de Junho do ano 

passado. 

 

A área imobiliária, também presente no espaço, apresenta apenas imóveis para reabilitar ou já 

reabilitados, seguindo assim a lógica de todo o espaço. 
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