
Czy znasz Portugalię?
Odkryj kraj, który bardzo zmienił się w ciągu ostatnich 30 lat. 
Witamy w świecie Biznesu.



Dotknij, baw się, odkrywaj.

YDreams łączy technologię ze sztuką w 
interaktywnych rozwiązaniach 
komunikacyjnych i jest znany wielu 
klientom na całym świecie.



Master Guardian była pierwszą firmą na świecie
tworzącą alarmy, integrujące wzornictwo 
z technologią biometryczną.

Odpowiedź w małym palcu.
Czy wiesz, że Portugalia jest 
światowym liderem 
rozwiązań biometrycznych?



Na ziemi, w powietrzu lub na morzu -
z portugalskim software bezpieczniej.

Software firmy SISCOG zarządza zasobami ludzkimi w 
najnowocześniejszych europejskich sieciach kolejowych; SkySoft 
tworzy software dla systemów nawigacji i komunikacji satelitarnej 
do zarządzania infrastrukturą lądową i morską.



Toque, brinque, descubra.

Displax firmy Edigma 
przekształci każdą
powierzchnię w tablicę
interaktywną, idealną do 
celów handlowych, 
rekreacyjnych czy 
dydaktycznych.

Dobrze jest skazywać



Czy wiesz, że Critical Software 
stworzyła oprogramowanie do 
integracji systemów 
informatycznych krajów 
należących do strefy Schengen, a 
firma Vision-Box opracowała 
software do biometrycznego 
odczytu paszportu 
europejskiego?

Inne firmy portugalskie takie jak 
Novabase, Microfil czy NewVision 
są międzynarodową wizytówką
Portugalii w dziedzinie 
e.government.

Świat bez granic potrzebuje technologii. Na 
przykład portugalskiej.



Czy wiesz, że w Portugalii dzięki programowi Simplex czas założenia 
firmy skrócił się do 33 minut?

Czas to pieniądz. Zarabiaj go z nami.



Jednak teraz jest to dużo łatwiejsze. Czy wiesz, że portugalska firma Altitude Software 
jest światowym liderem w oprogramowaniu dla Contact Centres? Firmy takie jak Cisco, 
Fujitsu i Netjets wybrały Portugalię na swoje Centra Operacyjne i Kontaktowe.

Od wieków kontaktujemy się z 
klientami na całym świecie.



która dba o Twoje zdrowie

Oprogramowanie do zarządzania służbą zdrowia, eliminując obieg dokumentów 
papierowych, już funkcjonuje w szpitalach na całym świecie.
Są to rozwiązania firmy Alert….



Czy wiesz, że Vital 
Jacket to koszulka, 
która pozwala 
monitorować
sygnały życiowe jego 
użytkownika?

Tekstylia z Portugalii są znane. Ale nie takie.



Inżynieria & Narzędziownie
z Portugalii
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Wszyscy robią tu zakupy.



64 destynacje w 30 krajach

TAP Portugal to portugalskie linie lotnicze, 
lider rynku oraz członek Star Alliance. 

Hub lotniczy w Lizbonie jest europejską
platformą dostępu do Afryki, Ameryki 

Północnej i Brazylii.



W lotnictwie cywilnym i wojskowym OGMA proponuje rozwiązania w zakresie serwisowania i 
produkcji statków powietrznych, stosując nowoczesne technologie i wysokiej jakości 
materiały, będąc elastyczną i skuteczną, spełnia najwyższe oczekiwania jakościowe.

Drodzy klienci i partnerzy, czy wiedzieliście o tym?

Razem polecimy jeszcze wyżej!



Wielkie firmy zaczynają od  
solidnych struktur.
Jedna z największych na świecie firm produkujących struktury metalowe: Martifer



GALP, portugalska firma od nafty i gazu

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonej energii, 
dokonała znaczących inwestycji technologicznych 
zwiększając wydajność swoich rafinerii.



Nadzwyczajny
Stąd pochodzi papier biurowy nr 1 na świecie marki Nawigator, 
należącej do Grupy Portucel Soporcel. 



Jesteśmy jednym narodem, i od zawsze eksportujemy wino. 
Wino portugalskie jest jak ziemia, która je rodzi.

Od 1143



Nowy przyjaciel!

Turbot lub Psetta Maxima jest hodowany przez 
firmę Acuinova, jedną z największych i 
najnowocześniejszych firm w branży akwakultury 
w Europie



Współpracując z klientem, 
osiągniemy dużo więcej.
Logoplaste to jedna z 10 największych światowych firm 
produkujących twarde opakowania plastikowe.
Produkcja na zamówienie w fabrykach klienta.



Atlantyckie wrota Europy -

Port w Sines:

Łatwo dostępny

Nowoczesny o uproszczonej obsłudze

Jeden z największych portów

wód głębinowych w UE



To Program opracowany przez Międzynarodowe Iberyjskie Laboratorium
Nanotechnologii w Bradze, Information and Communication Technologies Institute 
(z Uniwersytetem w Carnegie Mellon), Collaboratory for Emerging Technologies 
(z Uniwersytetem w Teras, Austin) i Program Fraunhofer Portugal (przy współpracy z 
Fraunhofer-Gesellschaft).

Partnerstwo dla przyszłości



Czy wiesz, że Microsoft 
zainstalowała w Portugalii swoje 
Centrum Rozwoju Języków?

42% Portugalczyków
zna drugi język.



R&D, zdrowa recepta.
Grupa Bial inwestuje 20% swoich dochodów w prace badawczo-rozwojowe. Obecna jest w ponad 40 
krajach, ma 6 nowych opatentowanych molekuł. Wprowadziła na rynek nowy lek na epilepsję i do 2020 
r., w skali światowej, planuje wprowadzić 5 nowych leków.



Od 4 dekad Portugalia uczestniczy w produkcji aparatów 
fotograficznych, lornetek oraz nowych produktów markowych w 
branży optycznej.

Co sprawia, że LEICA jest najlepszym aparatem fotograficznym na 
świecie?

Precyzja, dokładność, przejrzystość!



Mosty na całym świecie
Portugalia od wieków obecna w kulturze.  I również w 
budownictwie.
Gdzie tkwi sekret?  Przyczynili się do tego 
inżynierowie jak Segadães Tavares i architekci jak
Siza Vieira oraz firmy na światowym poziomie jak 
Mota-Engil, Teixeira Duarte, Grupo Lena i Soares da 
Costa.



Kajaki marki Nelo są absolutnym liderem na rynku światowym. 
Portugalska firma M.A.R.Kayaks była dostawcą 80% wszystkich kajaków na 
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i otrzymała 20 z 36 medali wygranych w  tej 
dyscyplinie sportowej. 

Bohaterowie Morza



Surfowanie & 
Technologia

Firma NFive, z siedzibą w Eriçeira, 
nieopodal słynnej plaży miłośników 
surfingu, mająca  oddziały w Kalifornii i w 
Bolonii, posiada 75% światowego rynku 
software do kart identyfikacyjnych.



Nowy bezpieczny sposób surfowania po sieci

Magellan to pierwszy laptop na świecie specjalnie stworzony dla dzieci,
powszechnie rozprowadzany w szkołach państwowych w Portugalii. 
Niezwykle wytrzymały, z kontrolowanym i bezpiecznym dostępem do Internetu, 
eksportowany do Wenezueli, Brazylii, Angoli, Argentyny i na Wyspy Zielonego 
Przylądka.



Tu żyje się dobrze!
Niebieskie niebo, przyjazna przyroda, wielowiekowe dziedzictwo.
Przyjedź, zobacz, poznaj. Zostań tutaj na zawsze.



Nadajemy muzykę dla Europy

Bosch ma w Bradze największą w Europie fabrykę samochodowych odbiorników
radiowych.

Czy wiecie, że w Portugalii powstaje najwięcej samochodowych odbiorników
radiowych w Europie?



Kto powiedział, że rozwiązania nie 
spadają z nieba?

NDrive wylansowała pierwszego GPS-a na świecie z 
fotografiami powietrznymi.



Krajobraz przyszłości

Czy wiesz, że firma EDP – Energias de Portugal jest 4 światowym 
graczem w dziedzinie energii wiatrowej i jedną z największych firm 
energetycznych na Półwyspie Iberyjskim? 



Jego Ekscelencja Słońce

Firma AJLobo / Open Renewables jest pionierem i liderem w produkcji  
technologicznie zaawansowanych rozwiązań dla fotowoltaiki. Celem firmy jest 
polityka zrównoważonego rozwoju oparta na działaniach badawczo- rozwojowych.

Jesteśmy jednym z czołowych ekspertów, w skali światowej, w wykorzystywaniu 
energii słonecznej i posiadamy jedna z największych elektrowni słonecznych na 
świecie.

W Portugalii wykorzystujemy Słońce.



Więcej korka, mniej CO2

Nastawiona na zachowanie równowagi w środowisku naturalnym, firma Amorim przyczynia 
się do ochrony  tysięcy dębów korkowych, zachowania bioróżnorodności aby zapobiec 
masowej dezertyfikacji gruntów. Grupa Amorim to największy światowy przetwórca korka, 
eksportujący do ponad 100 krajów.



Rewolucyjna
W produkcji artykułów 
drewnopochodnych, w budowaniu 
największych centrów handlowych 
Europy lub w telekomunikacji, firma 
Sonae, tam gdzie dociera zmienia 
wszystko.



Argumentami, które przemawiają za rozwojem portugalskiej marki w 
sektorze wykorzystującym areał leśny, czyli świadectwem 
gwarantującym jakość pozyskiwanych z niego produktów i towarów w 
skali międzynarodowej, są prowadzone badania nad nowymi gatunkami, 
odpowiednia gospodarka leśna oraz wiodąca rola Portugalii w przemyśle 
celulozowym i papierniczym.

Portugalski areał leśny



Arystokrata 
czystej krwi

Koń czystej krwi luzytańskiej jest jedną z 
trzech najstarszych na świecie ras 
wierzchowców. 

Jest portugalskim koniem gorącokrwistym, 
który porywa i ujmuje swoim szlachetnym 
wyglądem oraz zrównoważonym i wręcz 
dystyngowanym zachowaniem. 



A co jest najcenniejsze?



Portugalczycy.
Naród, który mówi językiem odwiedzających go gości,

zawsze kreatywny, gotowy do wypraw w nieznane,

do czynienia świata bardziej przyjaznym i 
zjednoczonym, zawsze gotowy do
odkrywania czegoś nowego,
zawsze pragnący więcej,
aby czynić lepiej.



Jeśli chcesz robić interesy na Zachodnim Wybrzeżu Europy, 
skontaktuj się z nami!

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


