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A Epoch Multimédia, Lda iniciou actividade em Abril de 2001, integrada no Grupo Epoch. 

 

 

O Grupo Epoch actua nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação através 

das seguintes empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem Somos 
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Arquitectura, electromecânica e 

engenharia civil. 

Infra-estruturas de  

Telecomunicações. 

Instalação e manutenção de  

redes ITED e ITUR. 

Soluções digitais 

TI e Web. 

www.tecnep.pt www.epochsolutions.pt www.beconnect.pt www.epochmultimedia.com 



A Epoch Multimédia presta serviços personalizados nas áreas de 

Tecnologias de Informação e Desenvolvimento Web, optimizando soluções 

para pequenas e médias empresas, com rigor, agilidade e segurança. 

 
 

 
O nosso compromisso 

Oferecer soluções de TI e Web 

que se ajustem especificamente 

às necessidades do nosso cliente, 

criando sinergias que se traduzam 

em resultados concretos. 

O nosso lema 

Aproximamos a tecnologia de ponta 

aos nossos clientes e oferecemos   

qualidade e tratamento 

personalizado, através de uma 

equipa dedicada.  
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O que fazemos 
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 Clientes 
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Portfólio

Design

Gestão de Projecto

Programação



Tecnologias 
HTML,XML, Flash, PHP 
 
Cliente 
ANA 
 
Descrição 
Design (navegação e usabilidade) e concepção gráfica do 
website.  Site B2B, de promoção do aeroporto de Lisboa às 
diversas companhias aéreas. Não acessível ao grande 
público. 
 
Gestão do projecto e do cliente. 
 
Status: publicado 



Plataforma 
Magento Ecommerce 
 
Tecnologias 
HTML, CSS, XML, PHP, MySQL, Javascript 
 
Cliente 
Ideal Line 
 
Descrição 
Produção de plataforma ecommerce com possibilidade de 
gestão de stock, processamento de pagamentos, gestão 
de clientes e consulta de dados estatísticos. 
 



Plataforma 
Concrete5 
 
Tecnologias 
HTML, CSS, XML, PHP, MySQL, Javascript 
 
Cliente 
Ideal Line 
 
Descrição 
Produção do website em concrete5, permitindo a sua 
gestão integral por parte do cliente. Possibilidade de gerir 
promoções e galerias de fotos, para além dos conteúdos 
escritos. 
 
Status:  Publicado 
Link: casadasaguarelas.pt 

http://casadasaguarelas.pt/


Plataforma 
Sharepoint 
 
Tecnologias 
HTML, CSS, XML, .Net, SQL Server 
 
Cliente 
ANSR – Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária 
 
Descrição 
Produção da plataforma colaborativa de gestão 
documental em Sharepoint. 
 



Tecnologias 
HTML, CSS, PHP 
 
Cliente 
Equilusitania 
 
Descrição 
Concepção de imagem institucional para a empresa de 
turismo equestre e dressage, Equilusitania. 
 
Concepção e desenvolvimento do site da empresa em  4 
línguas. 
 
Status: em desenvolvimento. 



Tecnologias 
HTML, CSS, XML, PHP, MySQL, Javascript 
 
Cliente 
Viabrand 
 
Descrição 
Produção HTML/CSS dos esboços gráficos fornecidos pela 
Viabrand. Desenvolvimento de sistema de registo de 
concorrentes e integração com plataforma externa de 
gestão de concursos. 
 
Status:  concurso terminado 



A marca é o primeiro passo para uma comunicação eficaz . 
É o selo que acompanha todas as peças identificando de 
forma inequívoca a natureza do interveniente.  



Concepção e desenvolvimento de diversos emails e 
postais electrónicos. A Epoch Multimédia presta também 
serviços de gestão de lista de contactos e disponibiliza 
interface de registo, para integração nos sites. 
 
O processo de envio de emails  tem em consideração as 
boas práticas , evitando a marcação de spam. 



6 

Olhamos pelo seu negócio 
 

www.epochmultimedia.com 

T. 351 214 725 350 

E. geral@epochmultimedia.com 




