
Portugal, conhece?
Descubra o que é feito de um dos países que mais mudaram nos últimos 30 anos.

Bem-vindo à Costa dos Negócios.



Toque, brinque, descubra.

A YDreams combina tecnologia e arte
em soluções interactivas de comunicação
e é já uma referência para clientes globais.



A Master Guardian foi a 1ª empresa 
de alarmes do mundo a integrar design 
e tecnologia biométrica.

Resposta na ponta dos dedos. 
Sabia que Portugal é líder mundial 
de soluções biométricas?



Na terra, no ar ou no mar,
seguro com software português.

O software da SISCOG planeia os recursos humanos das redes de 
caminhos de ferro mais avançadas da Europa; 
a SkySoft cria software para sistemas de navegação e de 
comunicação por satélite para gestão de infra-estruturas 
rodoviárias ou marítimas.



Toque, brinque, descubra.

O Displax da Edigma

transforma qualquer superfície num 
quadro interactivo, ideal para fins 
comerciais, lúdicos ou didácticos.

Apontar é bonito.



Sabia que a Critical Software 
desenvolveu o software de 
integração dos sistemas de 
informação dos países do espaço 
Schengen? E que a Vision-Box
desenvolveu a via verde 
do controlo de fronteiras para 
passaportes electrónicos?

Outras empresas portuguesas 
como a Novabase, a Microfil e a 
NewVision fazem de Portugal uma 
referência internacional de 
e.government.

Um mundo sem fronteiras precisa de tecnologia. 
Portuguesa, por exemplo.



Sabia que em Portugal o Simplex passou o tempo médio
de criação de uma empresa para 33 minutos?

Tempo é dinheiro. Ganhe-o connosco.



Mas agora é mais fácil. Sabia que a portuguesa Altitude Software é líder mundial 
de software para contact centres? 
Também a Cisco, a Fujitsu e a Netjets escolheram Portugal para os seus Centros 
de Operações e Contacto.

Há séculos que comunicamos
com clientes de todo o mundo.



para lhe tratar da saúde.

A criação de software para organizar os seus dados de saúde até ambientes 
clínicos sem papel está já implementada em hospitais em todo o mundo.

São soluções da Alert …



Sabia que o Vital Jacket
é uma t-shirt que permite
a monitorização dos sinais
Vitais do utilizador?

Têxteis de Portugal, já conhece. Mas estes não.



Engineering & Tooling
from Portugal
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Todas fazem compras cá.



A voar para 64 destinos em 30 países.

A TAP Portugal é a companhia aérea 
Portuguesa líder

de mercado, e membro da Star Alliance. 
Com  Hub em Lisboa é na Europa uma 

plataforma
de acesso a África, América do Norte e 

Brasil. 



A OGMA,  na aeronáutica civil e de defesa,  propõe soluções de manutenção e de fabricação
de estruturas aeronáuticas,  com uma vasta gama de tecnologias e materiais, flexibilidade
eficiência, satisfazendo os mais altos requisitos de qualidade.

Os nossos clientes e os nossos parceiros, sabem-no!

Juntos voamos mais alto!



Uma grande empresa começa
com uma estrutura sólida.

Uma das maiores empresas de estruturas metálicas do mundo: Martifer



GALP, a empresa de Oil&Gas de Portugal

Preocupada com a sustentabilidade energética, 
procedeu a um forte investimento tecnológico 
na eficiência das suas refinarias.



Brilhante!
Daqui sai o nº1 do Mundo do papel de escritório: o Navigator, do Grupo
Portucel Soporcel. 



Somos uma nação e desde sempre exportadores de vinho.

O vinho português é como a terra que lhe dá origem.

Desde 1143



Um novo amigo!

Pregado ou Psetta Maxima é produzido pela Acuinova, 
uma das maiores  e mais modernas unidades de 
aquicultura da Europa.



Na pele do cliente, 
vamos muito mais longe.
A Logoplaste, está entre as 10 maiores empresas 
mundiais de produção de embalagens plásticas rígidas.
Produz soluções à medida, nas instalações dos clientes.



Porta atlântica 
da Europa

Porto de Sines:

Excelentes acessibilidades

Moderno e simplificado

Um dos maiores portos 

de águas profundas da UE



É um Programa que já lançou o Laboratório Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia, em Braga, o Information and Communication Technologies 
Institute (com a Universidade de Carnegie Mellon), o Collaboratory for 
Emerging Technologies (com a Universidade de Texas, Austin) e o Programa 
Fraunhofer Portugal (em colaboração com a Fraunhofer-Gesellschaft).

Parcerias para o futuro



Sabia que a Microsoft instalou  
em Portugal o seu Centro de 
Desenvolvimento de Linguagem?

42% dos portugueses
falam uma 2ª língua. 



I&D, uma receita saudável.
O Grupo Bial investe 20% da sua facturação em I&D. Presente em mais de 40 países, tem 6 novas 
moléculas patenteadas a nível mundial. Colocou no mercado europeu um novo antiepiléptico e até 2020, 
e à escala global, prevê lançar 5 novos medicamentos.



Portugal contribui há 4 décadas para as máquinas fotográficas, 
binóculos e novos produtos da marca no segmento óptico.

O que faz da LEICA a melhor máquina fotográfica do mundo?

Precisão, Rigor, Nitidez!



Pontes por todo o mundo
Entre culturas, há séculos.  Na construção, também.
O segredo?  Engenheiros  como Segadães Tavares
e Arquitectos como Siza Vieira, ou empresas com 
projecção mundial como Mota-Engil, Teixeira Duarte, 
Grupo Lena e Soares da Costa.



Os caiaques Nelo são um caso de absoluta liderança do mercado global. A Marca da 
empresa portuguesa M.A.R.Kayaks forneceu 80% das embarcações presentes nos
Jogos Olímpicos de Pequim e conseguiu 20 das 36 medalhas ganhas na canoagem.

Heróis do Mar



Surf &
Tecnologia

Sediada na Ericeira, a famosa praia
de surfistas, e com sucursais na Califórnia
e em Bolonha, a NFive detém 75% do mercado
global de software para cartões de identificação.



Nova circum-navegação

O Magalhães é o 1º portátil do mundo especialmente concebido para crianças, 
distribuído no ensino público em Portugal. 
Ultra-resistente e com controlo de segurança no acesso à internet, está a ser 
exportado para a Venezuela, Brasil, Angola, Argentina e Cabo Verde. 



Viver aqui é bom!
Céu azul, natureza generosa, património secular.
Sonhe, invista, vença. Mude-se para cá.



Damos música à Europa
A Bosch tem em Braga a maior fábrica europeia de auto-rádios.
Sabia que Portugal é a principal origem dos auto-rádios vendidos 
no continente europeu?



Quem disse que as soluções não 
caem do céu?

A NDrive lançou o primeiro GPS do mundo com fotografias aéreas.



Horizonte de futuro

Sabia que a EDP, Energias de Portugal, 
é o 4º maior player mundial de energia eólica
e um dos maiores players energéticos da Península Ibérica?



Rei Sol
A AJLobo / Open Renewables é pioneira e líder no fabrico de soluções fotovoltaicas 
tecnologicamente avançadas. Tem como objectivo uma política de crescimento 
sustentável assente numa base sólida de I&D.

Somos uma das referências mundiais na energia solar e temos uma das maiores 
centrais fotovoltaicas do mundo.

Em Portugal, usamos o Sol.



Mais cortiça, menos CO2

Focada na sustentabilidade, a Amorim contribui para a preservação de milhares
de sobreiros, a biodiversidade e o combate à desertificação. A Corticeira Amorim
é a maior transformadora mundial de cortiça e exporta para mais de 100 países.



Revolucionária
Na produção de derivados de madeira,
na criação dos maiores centros 
comerciais da Europa ou nas 
telecomunicações,
a Sonae muda tudo quando chega.



Investigação sobre novas espécies, gestão florestal e liderança 
na produção de pasta de papel e de papel são argumentos 
que fazem crescer as marcas portuguesas da fileira florestal 
no mercado internacional. 

Floresta 
portuguesa



Nobre

O cavalo lusitano é uma das três raças 
de puro-sangue do mundo.

Português de alma e temperamento, 
é um animal arrebatador, que a cada 
passo afirma generosidade e nobreza.



O melhor?



Os Portugueses.
Um povo que fala a língua de quem os visita, sempre

pronto a partir à descoberta, a inventar, a erguer 

um mundo mais aberto e unido, sempre disponível
para a aventura do novo, do além, do outro,
sempre dado a saber mais e fazer melhor.



Para fazer negócios com a Costa Oeste da Europa, contacte-nos!

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


