
Portugal, bisnis di pesisir pantai

Temukan apa yang telah terjadi di Portugal, salah satu negara
yang mengalami perubahan dramatis dalam 30 tahun terakhir.

Selamat Datang di Portugal. 



Sentuh, Mainkan, Temukan

Perusahaan berteknologi tinggi YDreams
menggabungkan teknologi dan seni dalam suatu
kreasi yang memberikan solusi komunikasi
interaktif. Perusahaan ini telah menjadi referensi
utama diantara klien - klien besar di dunia.



Master Guardian merupakan perusahaan
penyedia jasa alat peringatan (alarm) 
pertama di dunia yang menyatukan
desain dengan teknologi biometrik.

Jawabannya terdapat diujung jemari
Anda.

Tahukah Anda bahwa Portugal adalah
negara terdepan dalam solusi
biometric di dunia?



Di darat, di udara atau dalam air…
Gunakan peranti lunak Portugis untuk
keamanan dan kenyamanan Anda

Software SICOG memberikan dukungan dalam system pengambilan
keputusan untuk perencanaan dan manajemen, untuk system rel kereta api
di Eropa yang terbilang sangat maju dan mutakhir.

SkySoft adalah penyedia system teknologi dalam peranti lunak yang dapat
melakukan navigasi dan komunikasi melalui satelit untuk pengaturan –
pengaturan maritime dan infrastruktur jalan raya.



Teknologi yang dikembangkan oleh
Edigma Displax merubah permukaan
apapun menjadi papan interaktif
ideal untuk penggunaan komersil, 
hiburan atau pendidikan.

Silahkan tunjuk



Dunia tanpa perbatasan memerlukan teknologi…
Teknologi Portugis!
Tahukah Anda bahwa “Critical
Software” mengembangkan peranti
untuk system integrasi informasi
dari negara – negara Schengen?

Dan bahwa Vision Box 
mengembangkan peranti alat
pembaca biometric untuk paspor
elektronik?

Perusahaan lainnya seperti
Novabase, Microfil dan New Vision, 
juga ikut serta dalam membantu
Portugal menjadi penyidikan
internasional dalam e.government.



Tahukah Anda bahwa di Portugal dengan menggunakan sistem Simplex, 
hanya membutuhkan waktu 33 menit untuk membuka sebuah
perusahaan.

Waktu adalah uang. 
Hasilkan bersama kami.



Sekarang mudah. Tahukah Anda bahwa perusahaan Portugis Altitude Software 
adalah pemimpin dalam software untuk pusat komunikasi? 
Cisco,  Fujitsu dan Netjets memilih Portugal sebagai pusat Operasional dan
Komunikasinya.

Selama berabad – abad, kami
berkomunikasi dengan pelanggan
kami di seluruh penjuru dunia.



Demi kesehatan Anda.

Pengembangan software untuk mengatur statistik dan catatan sejarah
kesehatan Anda telah diimplementasikan di rumah sakit di seluruh dunia.

Solusi dari Alert …



“Vital Jacket” adalah pakaian
yang dapat memonitor tanda –
tanda vital dari pemakainya.

Anda pasti sudah tahu mengenai industri tekstil
Portugis. Tapi belum tentu yang ini…



Perencanaan dan peralatan
dari Portugal

BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Semua perusahaan
tersebut membeli peralatan dan perlengkapan di Portugal.  



Penerbangan ke 64 tujuan di 30 negara.

TAP Portugal, perusahaan penerbangan
Portugis, pemimpin di bidangnya, anggota

dari Star Alliance. 
Dengan Hub di Lisabon dan Eropa dengan
akses ke Africa, America Utara dan Brasil. 



OGMA,  dalam penerbangan sipil maupun penerbangan pertahanan udara,  solusi perawaran, 
pemeliharaan dan pembuatan struktur badan pesawat,  dengan menggunakan berbagai
macam teknologi dan bahan, daya guna yang lentur, sehingga memberikan kualitas yang
terbaik.

Pelanggan dan rekan kerja sama kami mengetahui itu!

Bersama kami akan terbang lebih tinggi!



Perusahaan yang sukses diawali
dengan pondasi yang kokoh.
Salah satu perusahaan konstruksi besi terbesar di dunia adalah Martifer



GALP, perusahaan minyak & gas Portugal

Khawatir dengan penopangan tenaga, mulailah suatu
investasi besar – besaran untuk teknologi
penghematan di pabrik – pabrik.  



Mengagumkan
Kualitas kertas terbaik di dunia – Navigator, dari Portucel-Soporcel Group –
diproduksi disini.   



Tapi kami selalu menjadi eksportir wine. 
Kualitas wine membuktikan keasrian alam kami

Bangsa kami berdiri sejak 
1143



Teman baru!

Psetta Maxima merupakan peranakan dari Acuinova, 
salah satu mahkluk aquicultura terbesar dan paling 
modern di Eropa.



Dekat dengan pelanggan, 
Kami dapat melakukan lebih
banyak.
Logoplaste, adalah salah satu diantara 10 perusahaan
terbesar di dunia yang memproduksi berbagai kemasan
plastik.
Menawarkan solusi tepat dimana Anda berada, dan di 
lokasi pelanggan kami. 



Pintu Atlantik memasuki
Eropa

Tanjung Sines

Mudah dicapai

Modern dan sederhana

Salah satu pelabuhan terbesar di Uni Eropa



Program ini telah meluncurkan lab nanoteknologi berlokasi di Braga; Lembaga
Informasi dan Komunikasi Teknologi (bekerja sama dengan Universitas
Carnegie Mellon); Laboratorium untuk Teknologi Baru (bekerja sama dengan
Universitas Texas, Austin); dan Program Fraunhofer Portugal (bekerja sama
dengan Fraunhofer-Gesellschaft).            

Rekan anda untuk masa depan



Karena inilah Microsoft menempatkan Pusat
Pengembangan Bahasanya di Portugal.             

42% dari penduduk Portugal 
dapat berbahasa minimal satu

bahasa asing



I&D, resep sehat.
Bial berinvestasi sebanyak 20% pada I&D. Terdapat pada lebih dari 40 negara, dan mempunyai 6 hak
paten obat baru yang dikenal secara internasional. Tersedia di pasar Eropa penemuan baru yaitu anti-
epilepsi, dan sampai tahun 2020 diperkirakan akan ada 5 obat yang akan diluncurkan secara global. 



Portugal telah berdedikasi selama 4 abad untuk pengembangan dan
inovasi kamera, teropong dan produk baru lainnya di segmen
perkakas optik.

Itulah yang dilakukan oleh LEICA, kamera terbaik di dunia? 

Precision, Severity, Sharpness!



Menjembatani dunia
Dalam kebudayaan, sudah berabad - abad.  Dalam
konstruksi demikian pula.
Rahasianya?  Insinyur seperti Segadães Tavares dan
Arsitek seperti Siza Vieira, atau perusahaan –
perushaan seperti Mota-Engil, Teixeira Duarte, Grupo 
Lena dan Soares da Costa.



Nelo kayaks merupakan contoh terbaik mengenai kepemimpinan mutlak dalam pasar
mancanegara. Sebuah merk Portugis M.A.R. Kayaks, memproduksi 80% dari kapal –
kapal yang digunakan pada Olympic Games di Beijing. Regu yang bertanding
menggunakan kapal – kapal tersebut membawa 20 dari 36 medali kano. 

Bintang Laut



Berselancar & 
Teknologi

Berpusat di Ericeira, pantai selancar
terkenal di Portugal, yang mempunyai
kantor cabang di California dan Bologna, 
NFive, mengendalikan 75% dari pasar
mancanegara untuk peranti kartu
identifikasi.



Navigasi baru

Magellan, laptop yang dikembangkan khusus untuk murid – murid di sekolah
dasar, telah didistribusikan di seluruh sekolah umum di Portugal. Laptop ini
merupakan teknology yang tangguh dan mempunyai akses internet dengan
system keamanan. Laptop ini telah diekspor ke Venezuela, Brasil, Angola, 
Argentina dan Cape Verde.



Hidup begitu indah di Portugal!

Langit biru, alam yang indah dan warisan kebudayaan yang tua…
Bermimpi, berinvestasi dan berhasil…
Ayo… pindahlah ke Portugal!



Kami memberikan musik
pada benua Eropa
Pabrik terbesar milik Bosch, perusahaan
yang memproduksi radio untuk mobil, 
terdapat di Braga.
Tahukah Anda bahwa Portugal adalah
negara asal yang menjual radio mobil di
Eropa?



Siapa bilang solusi tidak jatuh
dari langit?  

NDrive meluncurkan GPS pertama di dunia dengan gambar aerial.



Awal dari masa depan
yang lebih baik

Tahukah Anda bahwa EDP, Energias de Portugal, 
merupakan pemain utama urutan ke-empat dalam tenaga minyak
dunia dan pemain utama kedua di Peninsula Iberia?



Raja Matahari
AJLobo / Open Renewables merupakan pelopor dan pemimpin dari produsen kincir
angin berteknologi tinggi. Mempunyai tujuan politik dari perkembangan yang 
berkelanjutan sebagai unsur dasar dari I&D.

Kami merupakan referensi utama dalam penggunaan tenaga matahari dan
memiliki kincir angin yang terbaik di seluruh dunia. 

Di Portugal, kami menggunakan matahari.



Perbanyak gabus, 
kurangi CO2

Fokus terhadap penopangan, Corticeira Amorim telah menyumbang terhadap
pemeliharaan dari pohon oak, untuk keragaman hewan dan tanaman dan untuk
pencegahan deseritifikasi. Perusahaan ini adalah perusahaan terbesar yang 
memproduksi gabus, dan mengekspornya ke lebih dari 100 negara di dunia.             



Inovatif
Dalam memproduksi produk kayu, dari
seluruh pusat perbelanjaan terbesar di
Eropa, atau di telekomunikasi, perusahaan
Sonae mendukung perubahan inovatif
untuk selalu maju dan memperbaiki produk
dan servis mereka.



Riset jenis baru, pengelolaan hutan dan kepemimpinan dalam kualitas
kertas dan produksi dasar kertas, adalah beberapa karakteristik yang
menjadi alasan utama dibalik kesuksesan produk hutan Portugis di
pasar internasional.  

Hutan Portugal   



Kemuliaan

“Lusitano” adalah salah satu dari tiga jenis
keturunan asli kuda di dunia. 

Jiwa dan tabiat Portugis di dalamnya, 
memerlukan penanganan yang lemah
lembut yang sesuai dengan langkahnya yang
mulia.



Yang terbaik? 



Portugal
Kami mampu menggunakan bahasa orang yang mengunjungi kami.
Kami selalu antusias dalam menemukan
hal – hal baru dan hasil penemuan untuk membantu
dalam membangun dunia yang lebih terbuka
dan bersatu. Kami selalu bersedia untuk
berpartisipasi dalam petualangan
baru, untuk mempelajari sesuatu
yang baru dan berkembang
serta melakukan yang 
terbaik.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana bekerja
sama dengan Portugal, silahkan hubungi kami di:

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


