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Posicionamo-nos no mercado como uma empresa com proeminente 
domínio da consultoria e produção de eventos, contando já com uma 
ampla experiência na indústria do entretenimento, da arte e do 
espetáculo, desde 1998.

• Contratação artística nacional e internacional;
• Realização de eventos para entidades públicas e privadas;
• Eventos digitais e ao vivo;
• Gestão de toda a logística do evento;
• Gestão de orçamentos;
• Planeamento e estratégias de marketing e comunicação;
• Gestão de camarins e catering

SOBRE NÓS

Elevar a fasquia no domínio da produção de eventos, garantindo 
soluções de entretenimento inovadoras e contribuindo ativamente 
para o crescimento e o sucesso dos nossos parceiros de negócios.
Ser uma entidade de referência, quer na dimensão da organização, 
quer na criação e produção de eventos.

Orgulhamo-nos dos vários momentos de felicidade que levámos aos 
vários milhares de pessoas, bem como dos agradecimentos das en-
tidades que nos elegeram para construir momentos culturas que 
permanecerão na memória de muitos.

Solidámos, suportámos e inovámos – foram assim os últimos 
tempos de pandemia. Tempos de desafios e adaptações ao mundo 
digital, com uma paragem obrigatória no setor dos espetáculos ao 
vivo, forçando um ajuste ao mercado, para que a paragem não 
fosse total.

VALORES

20 ANOS AO SERVIÇO DA CULTURA

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS

Criamos, planeamos, executamos!



Dispomos de Projectores de Vídeo (8.000 
a 33.000 ansilumens); Plasmas Pioneer e 
Samsung de 42ª / 50ª / 55ª, - Ecrãs de 
Projeção; Ecrãs a Leds – P3 P5 

LED WALL E
EQUIPAMENTOS

AUDIOVISUAIS
PARA EVENTOS
Somos detentores de uma vasta gama de equi-
pamentos de última geração de alta tecnologia, 
dispomos uma vasta experiência na organização, 
produção técnica e coordenação de qualquer 
tipo de evento musical, com sistemas de so-
norização ativos e passivos para auditórios, even-
tos, espectáculos, discotecas, espaços privados 
ou públicos, no campo da iluminação , soluções e 
equipamentos de iluminação convencional e/ou 
robotizada, visando criar ambiências e destacar 
momentos e espaços, através de diversas com-
posições de luz, cor, imagem, movimento, poden-
do ser sincronizado com som.

Com uma técnica que usa e abusa da ilusão, 
da criatividade, da ótica e do anamorfismo, 
o videomapping foi aprimorado nos últimos 
anos. Com a tecnologia envolvida e a 
ligação com as artes visuais, têm-se 
mostrado um novo caminho para a ’vivência 
da arquitetura’. Num espetáculo multimédia, 
propomos uma viagem cósmica, 
compilando videomapping, música 
eletrónica, 3D e Vj’ing.

Soluções de Transmissão ao Vivo. 
Transmissões Corporativas, Serviços: Live 
Para Empresas. Produção Livestream 
eventos hibridos ou 100% online, Estamos 
totalmente equipados para transmitir em 
directo o seu evento e conheça todas as 
nossas soluções, com operadores de 
camaras com equipamentos em 
definição HD e 4K 

VIDEO MAPPING

EQUIPAMENTO
LIVE STREAMING 



Estrado em ferro galvanizado, 
composto por módulos de encaixe 
rápido. Vigas duplas para Riger.

Desenvolvemos uma ilimitada gama de 
soluções modulares para barreiras 
anti-pânico. São feitas inteiramente de 
alumínio com acabamento zincado, fácil 
montagem e transporte. Disponível para 
Venda ou Aluguer.

Dispomos de toda a gama de 
equipamentos das marcas Rane, Pioneer 
e Technics.

Estrado em ferro galvanizado ou alumínio, 
composto por módulos de encaixe rápido, 
com pavimento em contraplacado 
marítimo anti-derrapante e pés 
telescópios.

BARREIRAS
ANTI-PÂNICO

KIT DEEJAY
PALCOS ORBITAIS
E SEMI-ORBITAIS

TORRES DE P.A.
E PÓRTICOS DE
ENTRADA



Estrado, Cobertura e Acessos em ferro 
galvanizado. Estrado com pavimento
em contraplacado marítimo 
anti-derrapante e composto por 
módulos de encaixe rápido. Cobertura, 
laterais e saia frontal em lona preta 
PVC, classificação M2 anti-fogo.

A comunicação de uma equipa é 
primordial para o bom funcionamento de 
um evento, otimizando e ajudando na 
execução de serviços cotidianos. Por isso, 
operar com o auxílio de rádios 
comunicadores se torna primordial para 
a melhor gestão e solução de problemas, 
fazendo com que a procura por compra 
ou locação de rádio comunicador se 
torne uma necessidade.

Estamos preparados para construir e 
comercializar em regime de venda ou
aluguer, instalações de apoio a esses 
eventos, como por exemplo espaços
para: Bilheteiras, Camarins, Postos de 
Control, Armazéns e Refeitórios.

Caracterizada pela excelente acústica, 
adequada para espectáculos e 
concertos. Resistência e flexibilidade 
de construção para grandes formatos.

Tenda caracterizada de vários formatos, 
adequada para espectáculos e
concertos. Resistência e flexibilidade de 
construção para grandes formatos.

TENDAS ESPECIAIS
DOMUS

TENDAS ORBITAIS
E SEMI-ORBITAIS

CAMARINS
MÓDULOS

PALCOS
TRADICIONAIS

RÁDIOS
COMUNICADORES



SONS DO MINHO . MÉRTOLA . 2018TARA PERDIDA . MOURA SUMMER SOUNDS . 2010

CHUS & CEBALLOS - VIDIGUEIRA 2007MARTINHO DA VILA . MÉRTOLA . 2004

CAPITÃO FAUSTO . FEST. ILHA DOS SONS . 2013SAM THE KID E EXPENSIVE SOUL . 2007 DENGAZ . FESTIVAL ILHA DOS SONS . 2014

DAMA . PESO DA RÉGUA . 2016BLIND ZERO . DOURO ROCK . 2017

RICHIE CAMPBELL . VILA FRANCA . 2015EXPENSIVE SOUL . MÉRTOLA . 2017 DJ RIDE . FESTIVAL ILHA DOS SONS . 2013

JOÃO PEDRO PAIS . MÉRTOLA . 2017

JIMMY P . FESTIVAL ILHA DOS SONS . 2014

LOREM IPSUM

EXPENSIVE SOUL . FEST. VIDIGUEIRA JOVEM .  2007 

Pct. Maria Lamas Nº 3 Subcave. Esq. - Odivelas
Sede: : (+351) 21 933 19 79
Móvel: (+351) 96 109 21 67
Web: www.dmevents.pt
Mail: producao@dmevents.pt


