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PORTUGAL 
na vanguarda empresarial

um parceiro de confi ança

Portugal

O sector empresarial português é composto por um leque de empresas dinâmicas, 
criativas e inovadoras que estão na vanguarda nos mais competitivos mercados 
internacionais. As empresas Portuguesas representam o rosto de um Portugal 
moderno que procura cada vez mais sustentar o seu crescimento nas exportações 
e no investimento estrangeiro.

Portugal oferece um sector de infraestruturas sedimentado numa sólida carteira 
de projectos executados, desde o planeamento à recuperação e reconversão 
de espaços. Dispomos de um amplo currículo nas áreas da construção civil, obras 
públicas, arquitectutura, consultoria e gestão de projectos. Associamo-nos a outros 
Estados e entidades, através de parcerias, para a execução de projectos no sector 
do saneamento básico, prestamos serviços na área ambiental, integração 
em projectos, concessões, consultoria jurídica e financeira. Estamos na vanguarda 
das novas tecnologias aplicadas à construção. Além disso, regemo-nos por elevados 
critérios de qualidade, segurança, respeito pelo meio ambiente, desenvolvendo 
projectos relacionados com o aproveitamento de energia.    

Apostamos na modernização, simplificando os processos administrativos 
que facilitam a vida dos nossos cidadãos, com o incremento crescente na inovação 
em sectores de forte incorporação tecnológica, como as energias renováveis, 
as tecnologias de informação, o sector automóvel e o sector aeronáutico.
 
Também nos sectores tradicionais as empresas Portuguesas têm apostado 
na  modernidade e inovação com a introdução de factores de diferenciação, 
como o design e a criação de marca, permitindo o seu sucesso num ambiente 
de forte concorrência internacional.

Portugal é de facto um país de talentos: no desporto, na arquitectura, nas ciências 
da vida ou na cultura, mas sobretudo, um país com um capital humano cada vez 
mais qualificado.

Portugal, conhecido pelas suas temperaturas amenas e beleza natural, pela sua 
história e cultura, é definitivamente um país acolhedor e aberto ao mundo, capaz 
de aceitar novos desafios com sucesso.



ORGANIZAÇÃO
aicep Portugal Global

EMPRESAS
CENOR Consultores, S.A.
COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.
CONSULGAL, CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.
dst, s.a.
Efacec Capital, SGPS, S.A.
Ferbritas, S.A.
Grupo Lena / Lena SGPS, S.A.
Grupo Soares da Costa
Mota-Engil Brasil Ltda.
PROJECTO DETALHE - ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS, LDA.
PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, S.A.
REFER TELECOM - Serviços de Telecomunicações, S.A.
Tis.pt Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, S.A.
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Pedro Reis
Presidente do Conselho de Administração

Sede: 
Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dto.
4050-012 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt

A aicep Portugal Global é uma agência pública empresarial, empenhada 
em desenvolver um ambiente de negócios competitivo e a globalização 
da economia portuguesa. 

A Missão da aicep Portugal Global é aumentar a notoriedade de Portugal, 
em particular da economia portuguesa, através da dinamização de investimento 
e da implementação de medidas estruturantes de apoio à internacionalização 
das empresas portuguesas, de modo a:
   • Fomentar e divulgar oportunidades de investimento em Portugal;
   •  Dinamizar as exportações, alargando a base exportadora e intensifi cando 

a incorporação de tecnologia avançada;
   •  Dar a conhecer as actividades económicas desenvolvidas em Portugal, 

nomeadamente na área do comércio de bens e serviços;
   •  Apoiar projectos de internacionalização das empresas portuguesas, 

com destaque para as PME’s;
   • Promover a imagem de Portugal e das marcas portuguesas, no exterior.

A aicep Portugal Global é apoiada na sua actividade pela rede externa, composta 
por centros de negócios e escritórios, distribuídos pelos cinco continentes. A rede 
externa da aicep Portugal Global, constitui um elemento fundamental para 
rentabilizar as competências da agência, proporcionando negócios e contactos 
comerciais. 

Organização

aicep Portugal Global

aicep Portugal Global - Consulado Geral de Portugal
Rua Canadá, 324
01436-000 S. Paulo S.P - BRASIL
TeL.: +55 1130841830
Fax: +55 1130610595
E-mail: aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Contacto: Carlos Moura
E-mail: carlos.moura@portugalglobal.pt



Empresas



CENOR, Consultores, S.A.

Pedro Colunas Pereira
Administrador

Rua das Vigias, nº 2, Piso 1, Parque das Nações
1990-506 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 437 300
Fax: +351 218 437 301
E-mail: cenorconsultores@cenor.pt
Web: www.cenor.pt

O Grupo CENOR Consulting Engineers é liderado pela Cenor, Consultores, S.A., 
fundada em 1980, com sede em Lisboa e desenvolve as suas actividades na área 
do projecto, consultadoria, coordenação, fi scalização e gestão de obras.

O Grupo CENOR está capacitado para fornecer todo o tipo de serviços 
de consultadoria em engenharia, tendo-se especializado em: projectos de estruturas, 
obras hidráulicas, pontes, hidráulica urbana e saneamento, aproveitamentos 
hidroeléctricos e recursos hídricos, geologia e geotecnia, fundações especiais, 
barragens e vias de comunicação. Actualmente desenvolve actividade em Portugal, 
Angola, Argélia, Marrocos, Brasil, Macau, Moçambique, Roménia, Timor-Leste 
e Venezuela.

Está certifi cado segundo as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
pela Bureau Veritas Certifi cation.

A exigência e o rigor praticados pela CENOR no desempenho das suas actividades 
são reconhecidos desde 1992 através da obtenção da Certifi cação como Gestor 
Geral da Qualidade de Obras de Construção, Marca de Qualidade LNEC 
(Certifi cação outorgada pelo Laboratório Português de Engenharia Civil).

Em 2011 a CENOR obteve o Estatuto PME Excelência, outorgado pelo IAPMEI.

A experiência diversifi cada da CENOR, a qualidade dos serviços prestados e o seu 
compromisso com os seus clientes granjeou-lhe a confi ança de grandes empresas 
portuguesas, privadas e públicas.
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COBA
Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.

Ricardo Teixeira Oliveira
Administrador Executivo

COBA

Av. 5 de Outubro, nº 323
1649-011 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 925 000
Fax: +351 217 970 348
E-mail: coba@coba.pt
Web: www.coba.pt

Fundada em 1962, a COBA, S.A. é uma das maiores empresas portuguesas 
de consultores de engenharia e ambiente, com 50 anos de experiência no estudo 
e projeto, assistência técnica e supervisão de infraestruturas de transporte rodoviário, 
ferroviário e aeroportuário, aproveitamentos hidráulicos e hidroelétricos, transporte 
e distribuição de água potável e de água para irrigação, tratamento de água 
potável e de águas residuais, inventariação e planeamento de recursos hídricos, 
planeamento urbano e regional, redes de rega e de drenagem, desenvolvimento 
rural, estudos de impacte ambiental e cartografi a e cadastro.

A expansão da COBA ao longo dos anos foi acompanhada da participação 
no capital de algumas empresas nacionais e estrangeiras, sendo hoje a empresa 
líder do GRUPO COBA, independente e privado, contando com cerca de 400 
colaboradores permanentes. O Grupo é formado, fundamentalmente, por empresas 
de engenharia em áreas afi ns ou complementares da empresa mãe, estando 
localizadas em Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e Emirados Árabes Unidos.
Tem vindo a atuar intensamente em países europeus, africanos, nomeadamente 
na região do Maghreb, e na África Austral e na América Latina, num total 
de 36 países. O seu volume de negócios nos últimos anos tem sido superior 
a 30 milhões Euros.
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CONSULGAL
CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

Adriana Garcia
Administradora

CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

GALAv. Salvador Allende, nº 25
2780-163 Oeiras - PORTUGAL
Tel.: +351 214 468 500
Fax: +351 214 411 607
E-mail: geral@consulgal.pt
Web: www.consulgal.pt

A CONSULGAL–Consultores de Engenharia e Gestão, S.A., com 29 anos 
de existência é a Empresa matriz do Grupo CONSULGAL, e ocupa uma posição 
de liderança no mercado Português de Engenharia e Consultoria, oferecendo 
um completo leque de serviços multidisciplinares aos seus Clientes, entre os quais 
se destaca a prestação de serviços de Consultoria, Elaboração de Estudos e Projetos, 
Gerenciamento de Projetos e Fiscalização de Obras.

A CONSULGAL tem subsidiárias ou sucursais no Brasil, Cabo Verde, Angola, Líbia, 
Hungria, Macau(China), Roménia, Moçambique, Bulgária e Congo e tem atividade 
em mais de vinte países espalhados pelo mundo.

As áreas de competência compreendem Infra-estruturas de Transportes (aeroportos, 
portos, rodovias, ferrovias, metros), Infra-estruturas de Ambiente (drenagem, 
tratamentos de água, tratamentos de esgotos e incineradoras), Urbanismo 
e Edifi cios (escritórios, estádios desportivos, shoppings) e Industria e Energia 
(hidroelétricas, termoelétricas, fotovoltáicas, eólicas).

Em 2011 o Volume de Negócios consolidado atingiu 47.5 Milhões de Euros, 
e integra mais de 700 colaboradores em todo o mundo.

A CONSULGAL BRASIL é a empresa de direito brasileiro, fundada em 2001, 
com o objectivo de prestar serviços de fi scalização, gerenciamento e supervisão 
de projectos, elaboração de estudos e consultoria em todos os segmentos 
da engenharia, nos sectores dos transportes, saneamento, ambiente, urbanismo, 
edifícios, indústria e energia.
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dst, s.a.

José Gonçalves Teixeira
Presidente do Grupo

Rua de Pitancinhos, Palmeira
4711-911 Braga - PORTUGAL
Tel.: +351 253 307 200
Fax: +351 253 307 210
E-mail: geral@dstsgps.com
Web: www.dstsgps.com

O grupo dst desenvolve a sua atividade principal na construção civil e obras públicas, 
setor de atividade que lhe deu origem e no qual é um dos grupos nacionais 
de referência. Com reputada e sólida experiência, desde sempre soube acompanhar 
as exigências de mercado e apostar em áreas de atividade competitivas. 

Procurando alargar o seu portfólio de negócios e seguindo as tendências 
da atualidade, expandiu a sua atividade aos setores das águas e saneamento, 
das telecomunicações e das energias renováveis, área na qual tenciona alargar 
os seus investimentos quer a nível nacional quer a nível internacional.
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Filipe Nunes
Administrador



Efacec Capital, SGPS S.A.

Artur Fuchs
Administrador Executivo

Arroteia - Leça do Balio, Apartado 1018 
4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 562 300
Fax: +351 229 518 933
E-mail: sgps@efacec.pt
Web: www.efacec.com

Constituída em 1948, a Efacec, maior grupo eléctrico de capitais portugueses, tem 
mais de 4500 colaboradores e está presente em mais de 65 países, nos cinco 
continentes. O portfólio de actividades da Efacec, que abrange as áreas de Energia 
(Transformadores, Aparelhagem de Média e Alta Tensão, Servicing), Engenharia 
e Serviços (Engenharia, Automação, Manutenção, Ambiente, Renováveis), 
Transportes e Logística, assenta numa abordagem sistemista e integradora que 
rentabiliza as várias valências da Companhia.

A aposta da Efacec no mercado internacional e o contínuo investimento 
na inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, têm garantido 
um posicionamento forte e sustentado da empresa no mercado, colocando-a 
na linha da frente da indústria, em Portugal e internacionalmente.
Estes factores são a base para o crescimento e desenvolvimento sustentados 
do Grupo Efacec.

Missão
Desenvolver infraestruturas de energia, mobilidade e ambiente, para um mundo 
sustentável: 
Construindo parcerias de longo prazo; Com elevado conteúdo tecnológico; 
Assegurando agilidade e fl exibilidade; Atraindo e desenvolvendo talento em todo 
o mundo; Proporcionando um retorno consistente a todas as partes interessadas.

Visão
Ser o parceiro preferencial na concretização em todo o mundo de soluções 
inovadoras e personalizadas para energia, mobilidade e ambiente.
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Ferbritas, S.A.

José Alves Monteiro
Administrador

Rua José da Costa Pedreira, nº 11
1750-130 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 968 578 605
Fax: +351 210 118 080
E-mail: info@ferbritas.pt
Web: www.ferbritas.pt 

Constituída em 1976, a Ferbritas é desde há longos anos a única empresa 
portuguesa de prestação de serviços no âmbito ferroviário que coloca à disposição 
dos Clientes recursos próprios especializados e experimentados em todas as áreas 
exigidas pela engenharia ferroviária, desde a fase inicial de Concepção de Sistemas 
(capacidade, operação, topologias), desenvolvimento integrado de Projetos 
de Detalhe cobrindo todas as especialidades, até à Gestão da Construção 
e Fiscalização especializada, incluindo Segurança, Qualidade e Ambiente nas fases 
de projeto e construção.

Detentora de relevante experiência nacional e internacional, a Ferbritas está 
vocacionada e habilitada para realizar abordagens integrais e integradas 
que cobrem a totalidade do longo ciclo de vida dos sistemas ferroviários.

A inovação e o desenvolvimento de software e de metodologias, são vertentes 
de actuação permanente, que contribuem para a criação de valor dos negócios 
dos nossos Clientes e que têm merecido o reconhecimento dos mercados, 
nomeadamente através da atribuição de prémios nacionais e internacionais 
(EUA, Alemanha) por entidades altamente especializadas.

O maior ativo da Ferbritas é o seu corpo técnico. Mais de 70% da totalidade 
do efetivo detém uma experiência acumulada superior a 10 anos, sendo a faixa 
etária predominante a dos 35 aos 44 anos.
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Grupo Lena / Lena SGPS, S.A. 

André do Espírito Santo 
Comissão Executiva

Quinta da Sardinha, Apartado 1004
2496-907 Santa Catarina da Serra - PORTUGAL
Tel.: +351 244 749 100
Fax: +351 244 749 110
E-mail: geral@grupolena.pt; sandra.d.ruivo@grupolena.pt 
Web: www.grupolena.pt 

O Grupo Lena é um dos maiores grupos privados portugueses, com um volume 
de negócios próximo dos 650 milhões de euros, mais de 80 empresas e presença 
em 3 continentes.

Nasceu em Leiria (centro de Portugal), na década de 50, com as atividades 
individuais de António Vieira Rodrigues ligadas às terraplanagens e construção. 
Nos anos 90, com base no crescimento alcançado na área da construção, 
a empresa conseguiu diversifi car as suas atividades e constituir formalmente 
o “Grupo Lena”, salientando como valores o Rigor, Solidez e Cooperação. 

Atualmente, está em áreas tão diversifi cadas como a Construção, Ambiente 
e Energia, Indústria, Imobiliária, Automóveis, Turismo, Comunicação e Inovação. 
A sua atuação centra-se em Portugal mas também no Brasil, Venezuela, Angola, 
Argélia, Marrocos, Moçambique, Roménia e Espanha.

O Brasil foi o primeiro país de internacionalização do Grupo Lena em 1998. 
Com atividades principais na construção, produção de concreto, fabricação 
e aluguer de gruas, marca presença em Salvador da Bahia. Assente nos seus 
negócios core (Construção, Ambiente e Energia), e com uma carteira de obras 
que se aproxima dos 3,7 mil milhões de euros, o Grupo tem também procurado 
diversifi car as suas atividades no mercado brasileiro.
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Grupo Soares da Costa 

Narciso Guedes
Diretor

Rua de Santos Pousada, nº 200
4000-478 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 228 342 200
Fax: +351 228 342 641
E-mail: geral@soaresdacosta.pt
Web: www.soaresdacosta.pt

Com mais de 90 anos de existência, reinventando-se e adaptando-se 
constantemente às mudanças técnicas, sociais e fi nanceiras dos vários mercados 
em que opera, o Grupo Soares da Costa afi rma-se como um dos maiores grupos 
do setor da construção e obras públicas em Portugal, tendo sido classifi cado, 
em 2011, pelo ranking ENR, como 104º maior International Contractor.

As 3 décadas de experiência no mercado internacional resultam em 62% 
do volume de negócios gerado no mercado não-doméstico, e em operações 
regulares em Angola, Estados Unidos e Moçambique.

Atualmente, a estratégia do Grupo centra-se no crescimento e desenvolvimento 
da sua área de negócio core, a construção civil e infraestruturas, assim como 
a permanência em atividades complementares como as Concessões, Imobiliário 
e a Energia

Principais indicadores Financeiros 2011:

Volume de Negócios: € 874 milhões
Res. Líquido: € 2,4 milhões
EBITDA: € 94 milhões
Volume de negócios internacional: € 545 milhões
Margem EBITDA: 10,8%
Carteira: € 1.405 milhões
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José Anísio Costa Neto
Gerente de Desenvolvimento



Mota-Engil Brasil, Ltda.

Luis Vaz Pato
Presidente - Mota-Engil Brasil

Avenida Pedroso de Moraes 1553 - conjunto 82 
05419-000 São Paulo-SP - BRASIL
Tel.: +55 11 30945566
Fax: +55 11 30945560
E-mail: salete.nascimento@mota-engil.com.br
Web: www.mota-engil.pt

O Grupo Mota-Engil, 30.º maior Grupo construtor europeu, é constituído por cerca 
de 300 empresas com presença internacional em África, Europa Central e América 
Latina, para além de Portugal onde é líder de mercado no sector da Engenharia 
e Construção, operações portuárias e gestão de resíduos, marcando presença 
em áreas como as concessões de águas, manutenção industrial e de espaços 
verdes, energia e mineração, tendo ainda uma participação na ASCENDI (2ª maior 
operadora rodoviária no País com cerca de 3.000 km sob gestão e em pipeline), 
para além de uma participação na Martifer (maior operador Ibérico no sector 
da construção metalomecânica).
 
Com um volume de negócios de 163 M€ na América Latina e uma carteira 
de 400 M€, o Grupo tem um peso signifi cativo no Peru, mas com presença 
no Brasil, México e Colômbia.

Indicadores Principais (2011): Volume de Negócios: 2.176 M€; EBITDA: 296 M€; 
Resultado Líquido ajustado de 52 M€; Carteira de Encomendas de 3,8 mil M€ 
(mais de 70% internacional).

Áreas de Negócio: Engenharia e Construção; Gestão de Águas e Resíduos; 
Gestão de Terminais Portuários; Concessões de Transportes; Energia; Mineração.

Objectivos Principais: Aprofundar a presença do Grupo Mota-Engil no Brasil, 
nomeadamente nos Estados de S. Paulo e Minas Gerais, nas áreas de construção 
e gestão de infra-estruturas, nomeadamente no estudo de projectos e avaliação 
de parcerias locais para o estabelecimento de consórcios.
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PROJECTO DETALHE
ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS, LDA.

Joaquim Neto Filipe
Administrador / CEO

Beloura Offi ce Park, Edifício 6, Escritório 1.3  
2710-693 Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 219 178 770
Fax: +351 219 178 779
E-mail: olga.pereira@projectodetalhe.pt
Web: www.projectodetalhe.com

O principal objectivo da Projecto.Detalhe é criar valor. Valor para clientes, 
colaboradores, parceiros e accionistas. Multiplicar valor de forma sustentável 
é o plano que orienta as estratégias da empresa desde o início.

A Projecto.Detalhe cria valor através da produção de engenharia multidisciplinar, 
incutindo sempre que possível no processo produtivo, a criatividade, o know-how, 
a capacidade para inovar na teoria e implementar na prática.

Nascida em 2000, especializada em Oil & Gás, Energia (incluindo energias 
renováveis), Meio Ambiente, Infra-estruturas , Mineração e Metalurgia e Mar.
Tendo adquirido solidez no mercado nacional, a empresa está apostando em 
novos mercados, numa estratégia de internacionalização.

Actualmente e no âmbito desta estratégia, a Projecto.Detalhe tem empresas 
associadas em Luanda, Maputo, Praia e Rio de Janeiro. Também estamos presentes 
em mercados como, Guiné-Bissau, Camarões, Costa do Marfi m, África do Sul, 
Suazilândia ou Macau e actualmente avaliando novas oportunidades de 
investimento no Magrebe, Médio Oriente e Ásia.

A Projecto.Detalhe é considerada uma PME Líder desde 2010, um título atribuído 
em Portugal às Pequenas e Médias empresas pelas suas qualidades de desempenho 
e que se posicionam como motor da economia nacional, prosseguindo estratégias 
de crescimento e liderança competitiva.
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REFER TELECOM
Serviços de Telecomunicações, S.A.

João Sampaio Rodrigues
Administrador

Rua Passeio do Báltico, nº 4 
1990-036 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 211 024 000      
Fax: +351 211 029 002
E-mail: info@refertelecom.pt
Web: www.refertelecom.pt

A Refer Telecom é um Operador de Telecomunicações Ferroviárias e de Serviços 
Especializados em Telecomunicações e Tecnologias de Informação, a operar 
em Portugal desde 2000.
 
A Refer Telecom é responsável pela gestão da rede portuguesa de telecomunicações 
ferroviárias, que inclui todos os sistemas de suporte aos serviços de exploração 
ferroviária e respetiva infraestrutura de cabos óticos e metálicos, rede fi xa 
de transmissão digital e redes móveis analógica e digital.
 
A Refer Telecom tem experiência comprovada no desenvolvimento de projetos 
integrados de Redes e Sistemas de Telecomunicações Ferroviárias, suportada 
num sólido conhecimento dos conceitos de Exploração Ferroviária. São exemplo 
desses projetos a especificação técnica e funcional das redes e sistemas 
de telecomunicações incluídos na modernização de diversas linhas na Rede 
Ferroviária Portuguesa, bem como nos novos Centros de Comando Operacional 
integrados, o desenho de soluções integradas de suporte à Exploração 
Ferroviária para redes de Metro, a consultoria técnica para o projeto de Alta 
Velocidade em Portugal e para organismos internacionais, tal como 
a UIC – International Union of Railways.
 
A experiência da REFER TELECOM traduz-se no know-how comprovado 
na integração de diversos sistemas ferroviários que compreendem as fases 
de planeamento, desenvolvimento, implementação e operação de infraestruturas 
de telecomunicações ferroviárias.

PROSPECTIVA
PROJECTOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, S.A.

Nuno Gonçalo Cadete
Director

Rua Major Neutel de Abreu, nº 16 A/B/C
1500-411 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 711 970
Fax: +351 217 742 322
E-mail: sede@prospectiva.pt
Web: www.prospectiva.pt

A PROSPECTIVA, SA é uma empresa de consultoria em engenharia com 33 anos 
de experiência, c. 200 pessoas, 9.0 M € de volume de negócios em 2 áreas 
de actividade:

1. Estudos, Projectos de engenharia e Project Management;

2. Gestão e Fiscalização de Empreendimentos

As nossas principais COMPETÊNCIAS são:
   • Hidráulica Urbana e Recursos Hídricos 
   • Transportes
   • Edifícios
   • Infra-estruturas e
   • Ambiente

Estamos presentes e desenvolvemos actividade em: Brasil (empresa local); Angola 
(empresa local); Cabo Verde (empresa local); Guiné Equatorial (empresa local); 
Marrocos; Argélia; S. Tomé e Moçambique.

Para mais informação ver em www.prospectiva.pt. 
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TIS.pt Consultores em Transportes, 
Inovação e Sistemas, S.A.

Faustino José Couto e Guedes Gomes
Presidente

Av. Marquês de Tomar, nº 35 – 6º
1050-153 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 504 400
Fax: +351 213 504 401
E-mail: global@tis.pt
Web: www.tis.pt

A TIS (Transportes, Inovação e Sistemas) é uma empresa de consultoria de base 
portuguesa que tem como missão a geração de valor na área de mobilidade 
e transportes para os seus clientes e acionistas, baseado em soluções sustentáveis 
do ponto de vista económico, social e ambiental, e num posicionamento ético 
rigoroso. 

A TIS dispõe de uma equipa de 33 técnicos focada na criatividade e utilização 
do melhor conhecimento técnico, e na agilidade ao serviço dos clientes. A TIS 
tem como foco a Mobilidade e os Transportes, em áreas de trabalho como 
Planeamento de Transportes, Engenharia de Tráfego (Urbano e Regional), 
Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística Urbana, Economia 
dos Transportes, Regulação e Capacitação. A atividade da TIS está centrada 
nos seus clientes e acredita que é através dos desafi os que consegue evoluir 
tecnicamente e enquanto empresa. 

A empresa dirige os seus trabalhos para a obtenção de resultados, mas também 
tem uma forte orientação para a inovação, através da participação em mais 
de 60 projetos de investigação e desenvolvimento patrocinados pela Comissão 
Europeia. A TIS tem uma rede de mais de 50 parceiros internacionais e parcerias 
tecnológicas na área dos SIG, Modelos de Transporte, Microsimulação e Simulação 
de Agentes.
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aicep Portugal Global
Consulado Geral de Portugal
Rua Canadá, 324
01436-000 S. Paulo S.P - BRASIL
TeL.: +55 1130841830
Fax: +55 1130610595
E-mail: aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Contacto: Carlos Moura
E-mail: carlos.moura@portugalglobal.pt

Sede: Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dto.
4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399

E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt

www.portugalglobal.pt

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS


