
www.rcoe.pt

A RCOE é uma Empresa Jovem e Dinâmica com vasto 
conhecimento técnico e larga experiência internacional.
Ao longo dos anos a RCOE tem desenvolvido parcerias de 
apoio e relações fortes com os seus clientes por todo mundo, 
que vão desde os gabinetes de Engenharia e Arquitectura, aos 
integradores e Instaladores de Sistemas, assim como os 
principais fabricantes de equipamentos mundiais.   
Oferecendo um conjunto de serviços alargado de consultoria, 
projecto e gestão de sistemas de Som e Audiovisuais, a RCOE 
adapta-se às necessidades dos seus parceiros e clientes em 
regime de outsourcing para todo mundo. 
Onde quer que você esteja e seja qual for o seu projecto nós 
podemos ajudar! Dê-nos essa oportunidade e contacte-nos 
hoje mesmo. 

A EMPRESA

As actividades principais cobrem as Áreas do Som 

e Audiovisuais nos seguintes serviços:

� Consultoria Geral;

� Elaboração de estudos e projectos;

� Coordenação e fiscalização de Obras e Instalações;

� Comissionamento, afinação e colocação em serviço;

� Configuração e Programação;

� Certificação e avaliação por normas Internacionais;

� Integração e controlo de Sistemas.

SERVIÇOS

RCOE is a Young and Dynamic Company, with a vast technical knowledge 
and broad international experience.
Over the years, RCOE has been developing solid partnerships and building 
strong relationships with its clients throughout the globe, from Engineering 
and Architecture companies, to Integrators and Systems Installers, as well 
as the main equipment manufacturers in the world.
By offering a wide selection of consultancy, projects development and 
management services on Audio and Audiovisual Systems , RCOE adjusts to 
the needs of its partners and clients, by outsourcing its services and 
knowledge all over the world.
Wherever you may be or whatever your project is, we can certainly help! 
Give us the opportunity to help you and contact us today!

THE COMPANY

� Aeroportos | Airports
� Estádios e Recintos Desportivos | Stadiums and Sports Venues
� Edifícios e Recintos Públicos | Buildings and Public Places
� Estações de Metro | Metro Stations
� Teatros e Salas de Concertos | Theaters and Concert Halls
� Centros de Conferências e Auditórios | Conference Centers and Auditoriums

� Espaços de Oração | Places of Prayer
� Shoppings  | Shopping Centers
� Plataformas Petrolíferas | Oil Rigs

ÁREAS DE ACTUAÇÃO | AREAS OF OPERATION

We offer our Audio and Audiovisual knowledge in the form 
of the following services:
� General Consultancy; 
� Development of Trials/Research and Projects;
� Coordination and Oversight of Installations and Construction Works;
� Comissioning, Fine-tuning and Startup;
� Configuration and Programming;
� Certification and assessment using international standards;
� Integration and Systems Control.

SERVICES
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contactos | contacts

Rua Virgílio Ferreira, nº50, 1ºDto.

4430-686 Vila Nova de Gaia

Portugal

 

 +351 964 515 702

geral@rcoe.pt

www.rcoe.pt

Website

Endereço de Email | Email Address

Telefone | Phone

Morada | Address


