
Znáte Portugalsko?
Objevte jednu ze zemí, která se nejvíce zm nila za posledních 30 let 

Vítejte na pob eží businessu



Dotýkejte se, hrajte si, 
objevujte

Firma YDreams propojuje technologie a umění při 
vytváření řešení pro interaktivní komunikaci.
Je dobrou referencí pro globalní klientelu.



Firma Master Guardian byla prvním
výrobcem alarmů na světě, která
propojila design s biometrickými
technologiemi.

Odpověď najdete na špičkách prstů
Věděli jste, že Portugalsko je 
světových lídrem v oblasti 
biometrických technologiích?



Na zemi, ve vzduchu nebo 
na vodě budete v bezpečí s 
portugalským softwarem

Software od firmy SISCOG pro plánování lidských zdrojů je používán 
nejrozvinutějších železničními drahami v Evropě.
Firma SkySoft vytváří software pro navigační a komunikační satelitní
systémy v silniční a námořní infrastruktuře. 



Toque, brinque, descubra.

Displax od firmy Edigma

přemění jakýkoli povrch na 
interaktivní obrazovku, která je 
vhodná pro obchodní, zábavné nebo 
didaktické účely.

Hezky ukažte



Věděli jste, že firma Critical
Software vyvinula integrovaný 
informační software zemí
Shengenského prostoru? 
A že firma Vision-Box vyvinula
elektronický systém pro 
kontrolu elektronických pasů? 

Díky firmám Novabase, Microfil
a NewVision atd. je Portugalsko 
mezinárodní referencí pro e-
government.

Svět bez hranic potřebuje technologie, 
například portugalské



Věděli jste, že program Simplex umožnil, že založení firmy v Portugalsku 
trvá v průměru 33 minut? 

Čas jsou peníze, získejte je s námi



Ale nyní je to jednodušší. Věděli jste, že portugalská firma Altitude Software je 
světovým lídrem ve vytváření softwarů pro kontaktní centra? 
Firmy jako Cisco, Fujitsu a Netjets si vybraly Portugalsko jako sídlo pro svá
operační a kontaktní centra.

Už celé století komunikujeme se 
zákazníky na celém světě



...se vám stará o zdraví

Software na správu vaší zdravotnické dokumentace a klinických údajů je 
zavedený v nemocnicích na celém světě. 

Tento nástroj firmy Alert…



Věděli jste, že Vital Jacket
je tričko, které umožňuje 
kontrolu životních funkcí
svého uživatele?

Textílie z Portugalska už znáte, ale tyto ne



Engineering & Tooling
z Portugalska
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes, všichni nakupují u nás. 



Létáme do 64 míst ve 30 zemích

TAP je portugalská letecká společnost, 
která má vedoucí postavení na domácím

trhu. Je členem Star 
Aliance. Má základnu v Lisabonu a tím se 

stává pro Evropu hlavní platformou pro 
spojení s Afrikou, Severní Amerikou a 

Brazílií.   



Firma OGMA, která působí ve vojenském a civilním leteckém průmyslu nabízí řešení při 
výrobě a údržbě součástí letadel, používá široké spektrum technologií a materiálů. Svojí
pružností a efektivitou uspokojí nejvyšší požadavky na kvalitu. 

Naši partneři to vědí!

Společně poletíme výše!



Velká firma musí stát na 
solidním základu
Jednou z největších firem na světě na výrobu kovových konstrukcí je Martifer



GALP je portugalská petrochemická firma

Klade důraz na energetickou 
udržitelnost. Tato firma investovala  do 
technologií, které zvyšují efektivitu rafinerií.  



Výborně!
Skupina Portucel Soporcel vyrábí kancelářský papír Navigator, 
který se stal číslem jedna ve světě. 



Jsme národem, který je od nepaměti vývozcem vína. 

Portugalské víno je jako půda, dává nám původ.

Od roku1143



Váš nový přítel!

Kambala velká (Psetta Maxima) pochází z rybí
farmy Acuinova, jedné z největších a 
nejmodernějších firem v oblasti akvakultury v 
Evropě. 



Přímo u zákazníka 
vytváříme nejlepší řešení

Firma Logoplaste patří mezi 10 největších firem na světě, 
které vyrábí tvarované plastové obaly.
Vyrábí je na míru ve výrobních prostorách zákazníka.



Atlantská brána Evropy

Přístav v Sines:

- skvělá dopravní infrastruktura

- moderní a jednoduchý

- jeden z největších hlubokých 
přístavů v EU



Program, který uvedla na trh Iberská mezinárodní laboratoř pro nanotechnologie v 
Braze (Laboratório Ibérico Internacional de Nano-tecnologia), Information and
Communication Technologies Institute (s Univerzitou z Carnegie Mellon), Collaboratory
for Emerging Technologies (s Univerzitou v Texasu, Austin) a Program Fraunhofer
Portugal (ve spolupráci Fraunhofer-Gesellschaft).

Partnerství pro budoucnost



Věděli jste, že Microsoft založil v 
Portugalsku své centrum pro 
rozvoj jazyků?

42% portugalců ovládá
cizí jazyk



Výzkum a vývoj, to je ten 
správný návod
Skupina Bial investuje 20% ze svého zisku do výzkumu a vývoje. Má zastoupení ve 40 zemích a 
patentovala 6 nových molekul. Uvedla na evropský trh nové antiepilektikum a do roku 2020 
předpokládá uvést dalších 5 nových léků. 



Portugalsko přispívá už čtyři desetiletí ke kvalitě značkových 
fotoaparátů, dalekohledů a dalších optických výrobků.

Co dělá z LEICY nejlepší fotoaparát na světě?

Přesnost, tvrdost, jasnost!



Mosty pro celý svět
Jednotlivé kultury jsou vzdálená století. Jednotlivé
stavby také. 
Kde je tajemství?  V inženýrech jako Segadães
Tavares a architektech jako Siza Vieira nebo ve
firmách působících na celém světe jako Mota-Engil, 
Teixeira Duarte, Grupo Lena a Soares da Costa.



Kajaky Nelo jsou absolutními světovými lídry. Tuto značku dodávala portugalská
firma M.A.R.Kayaks 80 procentům veslic, které se účastnily Olympijských her v 
Pekingu a 20 z 36 medailí vyhrály posádky, které používaly plavidlo této značky. 

Moře hrdinů



Surf &
Technologie

Firmě NFive sídlící u známe surfařské pláže v 
Ericeiře, s pobočkami Kalifornii a 
Bologni, patří 75% celosvětového trhu se
softwarem na tvorbu identifikačních karet.



Novátorské surfování

Magalhães je první notebook na světě vytvořený speciálně pro děti, který je 
dodávaný do státních škol v Portugalsku. 
Tento notebook je velmi odolný, má rodičovský zámek a vyváží se do Venezuely, 
Brazílie, Angoly, Argentíny a na Kapverdy. 



Dobře se tu žije!
Modré nebe, bohatá příroda, kulturní dědictví. 
Sněte, investujte, vyhrajte. Přesídlete právě sem.



Hrajeme celé Evropě
Firma Bosch má v Braze největší továrnu v Evropě na výrobu autorádií. 
Věděli jste, že velká většina autorádií, které se na evropském kontinentě
prodávají se vyrábějí v Portugalsku? 



Kdo říkal, že řešení z nebe nepadají?

Firma NDrive uvedla na trh první na světě GPS s leteckými fotografiemi.



Výhled do budoucnosti 

Věděli jste, že portugalská energetická společnost EDP
je čtvrtým největším hráčem na světě ve výrobě eolické energie a 
jedním z největších energetických hráčů na Pyrenejském 
poloostrově?



Slunce je král 
Firma AJLobo/Open Renewables je průkopníkem a zároveň lídrem ve výrobě
technologicky vyspělých fotovoltaických systémů. Firemní filozofií je  růst 
založený na pevných základech výzkumu a vývoje. 

Představujeme světovou značku ve výrobě solární energie a máme jedny z 
největších solárních elektráren na světě. 

V Portugalsku využíváme slunce



Více korku, méně CO2

Firma Amorim, která je zaměřená na ekologickou rovnováhu, přispívá ochranou 
tisíců korkových dubů k biologické rozmanitosti a k boji proti dezertifikaci. Amorim
je největším zpracovatelem korku na světě a své výrobky vyvážení do více než 100 
zemí. 



Revoluční
při výrobě dřevěných derivátů, stavbě
největších nákupních center v Evropě
nebo v oblasti telekomunikací... kam 
vstoupí Sonae, vše se mění. 



Výzkum nových druhů, správa lesů a vedoucí postavení ve výrobě papíru 
- to jsou důvody, díky kterým narůstá počet portugalských značek z 
oboru lesnictví na mezinárodních trzích.

Portugalské lesy



Ušlechtilý

Lusitánský kůň je jedním ze tří
čistokrevných plemen na světě. 

Je portugalcem tělem i duší, je 
temperamentní a každým svým krokem 
potvrzuje svoji ušlechtilost a vznešenost. 



Nejlepší?



Portugalci
jsou národem, který mluví jazykem svých návštěvníků. 
Jsme připraveni objevovat, vynalézat, vytvářet
otevřenější a jednotnější svět, připraveni se 
vrhnout do nových dobrodružství, 
chceme vědět stále více a být lepší. 



Pokud chcete investovat a obchodovat s Portugalskem, 
nejzápadnějším pobřežím Evropy, kontaktujte nás!

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


