Qualidade
e eficácia
aproximam-nos
do futuro

Quality and
efficiency get
us closer to
the future

A Sentido Digital é uma empresa
de know-how especializado e
tecnologia inovadora que tem
respondido à crescente procura
por sistemas de automatismo
melhores e mais eficientes.

Providing better and more
efficient home automation
systems, Sentido Digital
is a company based on
highly specialized skills and
groundbreaking technology.

Fundada em 2012 por uma equipa com
reconhecida experiência na área, a Sentido
Digital é um especialista em sistemas de automatismo e gestão inteligente de edifícios.
Hotéis, escolas e estabelecimentos públicos
usam já as soluções implementadas por esta
marca, mas o principal segmento é a construção
de moradias para o setor médio e médio-alto.
Para Rui Moraes, diretor comercial e
proprietário da empresa, a domótica pode
ser dispendiosa, mas é uma área-chave da
construção. “Podemos saber quanto estamos
a gastar, ser avisados do que se passa com
as máquinas, controlar aquecimento, regas e
níveis de iluminação”, explica.
Assim, o investimento nestes sistemas é
recompensado pela sua qualidade, eficácia e
pela dedicação constante da Sentido Digital a
todas as fases do projeto. Prestando assistência
e adaptando soluções à experiência do cliente,
a empresa diferencia-se da concorrência pelo
cuidado do seu serviço.
Atenção ao detalhe e qualidade são, por
isso, fundamentais. Como tal, há cada vez mais
clientes estrangeiros e portugueses a valorizar
este tipo de soluções. Mais do que um gadget
ou moda, tanto em edifícios públicos como
em casa, a Sentido Digital apresenta simultaneamente sistemas de elevada qualidade
e design superior, aproximando-nos cada vez
mais do futuro.

Founded in 2012 by a team of renowned specialists in the field, Sentido Digital
focuses itself in automation systems and
smart building management. The solutions
provided by this company can already be
found in Hotels, schools and other public
establishments, but its core business is the
home automation market for the medium and
medium/high segment.
For Rui Moraes, Commercial Director and
owner of the company, domotics can be expensive, but it is a key area within construction. “We are able to know how much we’re
spending, pay attention to our machines at
home, wireless control of heating, watering
and lighting levels”, explains the owner.
Thus, the investment in these systems is
rewarded for their quality, efficiency and the
continuous commitment by Sentido Digital to
all phases of the project. Providing assistance and adjusting solutions to the customer’s
experience, the company distinguishes itself
by the level of care it puts in its service.
Attention to detail and quality are therefore fundamental. As such, more and more foreign and Portuguese customers are valuing
this type of solutions. More than a gadget or
fashion, both in public buildings and at home,
Sentido Digital simultaneously presents
systems of high quality and superior design,
getting us closer than ever to the future.
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