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PORTUGAL
SURPREENDE

PORTUGAL
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Portugal é um país moderno, sofisticado, virado para
o futuro. Capaz de aliar a tradição e a inovação de
forma surpreendente.
Portugal constrói aviões. Sim, aviões. E automóveis também. Portugal dá vida a obras
de construção civil. Exigentes e grandiosas.
Surpreendido?
Prepare-se. A capacidade de Portugal em surpreender ainda agora começou.
O nosso país desenvolve medicamentos. Já criámos dois. Prometemos mais.
Somos um povo criativo. Fazemos das palavras obras literárias. Canções que espelham a nossa alma. Criamos traços de onde emergem obras de arquitetura que desafiam os limites da imaginação. E por tudo isto, somos premiados.
Portugal é um país que está na moda. Grandes marcas confiam-nos as suas criações. Celebridades vestem e calçam moda portuguesa. Campeões confiam o seu
sucesso aos têxteis técnicos portugueses.
A nossa cortiça também está na moda. Em acessórios de moda, em vestidos, capacetes ou instrumentos musicais. Ela também cria conforto. Garantindo o isolamento
acústico e térmico de aviões. Garantindo que na sua casa o ruído e o frio não entram.
Na sua casa entram o conforto dos nossos têxteis, o design e a qualidade dos nossos móveis. Entram iluminações que são peças de arte que fazem brilhar a cerâmica
e a cutelaria portuguesa da sua mesa.
Portugal desenvolve máquinas e aparelhos que o mundo aprecia. Máquinas agrícolas. Máquinas de corte de elevada precisão. Máquinas que transformam matérias-primas em produtos de uso diário.
Inovamos em tudo o que fazemos. Dos setores de ponta aos setores tradicionais.
O nosso azeite tem sabores e aromas. Surpreenda-se! Fazemos azeite com folhas de
ouro! Tão valioso quanto o ouro que premeia os nossos vinhos ano após ano.
Portugal também é mar. O mar onde milhões de turistas encontram a sua energia.
Onde encontramos parte importante da nossa gastronomia, mas também matérias-primas para desenvolver cosméticos e inspiração para construir navios.
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Somos assim. Um povo que passou a sua história a ligar o mundo. Navegando por
mares nunca antes navegados ou céus nunca antes explorados. Ontem como hoje,
ligamos o mundo com tecnologia.
Temos talento. Temos apetite pela utilização de novas tecnologias. Temos localização estratégica. Temos tudo o que as empresas precisam para instalar os seus Centros
de Serviços Partilhados.
Surpreendido?
Conheça as capacidades das nossas indústrias. Visite as nossas Fileiras.

FILEIRAS
DE OPORTUNIDADE
PORTUGAL

COMPRAR
A PORTUGAL

Descubra as competências das nossas fileiras
portugalglobal.pt/fileiras
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AERONÁUTICA,
ESPAÇO E DEFESA
CONSTRUÍMOS AVIÕES

AERONÁUTICA, ESPAÇO E DEFESA
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Somos peritos no setor aeroespacial. Construir aeronaves
e drones, desenvolver softwares que permitem explorar o
espaço são algumas das nossas especialidades.
Construímos aeroestruturas para os aviões Airbus,
Embraer e Pilatus. Criamos moldes e peças como
armários, consolas de cockpit e reservatórios de combustível. Desenvolvemos lemes de profundidade, carnagem e componentes para asas. A Airbus incorpora
sensores de fibra ótica fabricados em Portugal nas suas
aeronaves.
A experiência portuguesa no setor da aviação
estende-se também à manutenção de complexos
aviões ou desenvolvimento de novos negócios, como
o wet leasing.
Na área da defesa, construímos aeroestruturas para
o inovador KC-390 e desenvolvemos aviões não tripulados, essenciais a operações militares e de segurança
pública da NATO, Nações Unidas e União Europeia.
No setor espacial, damos segurança. NASA e a ESA
recorrem a software português para detetar e corrigir
falhas nos seus sistemas críticos, evitando acidentes.
E sabe como protegem os sensores das suas naves
de temperaturas superiores a 2000ºC? Revestem-nos
com cortiça portuguesa.
Estamos na vanguarda da indústria da aviação. O
Projeto LIFE recebeu o Crystal Cabin Award – Óscar dos
Interiores Aeronáuticos – por desenvolver um interior
de avião ecossustentável.
Estamos um passo à frente, a tornar a experiência de voar
mais segura, confortável e tecnologicamente avançada.
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AGROALIMENTAR
PRODUZIMOS VINHOS
E AZEITES QUE O
MUNDO APLAUDE
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Dos nossos campos saem produtos transformados e não
transformados de elevada qualidade. Vinhos, azeites e
conservas premiados internacionalmente são parte de uma
saudável dieta mediterrânica indispensável à sua mesa.
O vinho do Porto foi pioneiro na conquista dos grandes
apreciadores de vinho. Hoje os vinhos de Portugal vencem prémios internacionais e o respeito de exigentes
críticos de todo o mundo.
Também o nosso azeite é considerado dos melhores
do mundo. Somos a casa do maior olival, do melhor
lagar e do azeite mais premiado do mundo, galardoado
com prémios como o Mario Solinas.
A fruta portuguesa tem mais sabor. A nossa Pera
Rocha é campeã de exportações, apreciada em exigentes mercados como o inglês ou alemão. As Cerejas do
Fundão dão o toque especial aos mundialmente conhecidos Mon Chéri.
Vamos além do tradicional. Unimos investigação e
inovação aos alimentos, para oferecer produtos que
revolucionam o nosso modo de comer.
Baby Rice, para crianças com mais de 6 meses. Azeite
com folha de ouro, para os consumidores mais exclusivos.
Produzimos alimentos saudáveis apreciados por um
número crescente de consumidores em todo o mundo.
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Todos os dias saem de fábricas portuguesas automóveis,
camiões, autocarros e componentes que dão vida a grandes marcas mundiais e ajudam a mover pessoas.
Seja um confortável automóvel para transportar a sua
família, uma autêntica máquina de trabalho para fazer
avançar o seu negócio ou autocarros, o nosso país tem.
Portugal tem grandes construtoras automóveis que
escolhem o nosso país para juntar as peças de um complexo e sofisticado puzzle que faz mover o mundo.
Peugeot Citröen, Volkswagen, Mitsubishi Fuso e Toyota
escolheram Portugal para instalar as suas fábricas.
Empresas portuguesas fabricam as mais variadas
peças desde tabliers, para-choques, baterias e portas,
entre muitos outros componentes com tecnologia e arte
que os grandes construtores incorporam para garantir a
elevada qualidade das suas marcas. Audi, BMW, Peugeot
Citroën, Porsche, Mercedes, Renault, Volkswagen e Volvo
são alguns dos nossos maiores clientes de componentes.
Grandes marcas escolhem Portugal onde encontram
uma combinação de tecnologia de ponta, mão-de-obra
qualificada, investigação e inovação. Escolhem Portugal
onde encontram empresas certificadas pelos mais exigentes padrões internacionais de qualidade.
A escolha de um automóvel é uma escolha marcante
e, para muitos, a escolha de uma vida. A qualidade, a
tecnologia, a segurança das partes levam a que o todo
seja uma obra de arte apreciada por todos e durante
muito tempo.
Por isso, grandes marcas mundiais escolhem Portugal
na hora de dar vida à sua criação automóvel.
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CASA

PRODUZIMOS
PEÇAS ÚNICAS

Dos armazéns Harrods à loja Dior Singapura. Mobiliário,
têxteis, utilidades domésticas e iluminações portuguesas
tornam escritórios, casas, espaços comerciais e hotéis de
todo o mundo exclusivos.
O design das decorações portuguesas permite a empresas de todo o mundo exprimir a personalidade das suas
marcas e cativar a atenção dos seus públicos.
A funcionalidade das nossas peças permite a milhares
de famílias ter uma casa única da qual podem desfrutar
sem preocupações.
A qualidade dos nossos produtos garante a escritórios
dos cinco continentes materiais fiáveis que ajudam à
produtividade dos seus colaboradores.
A inovação dos nossos produtos diferencia o seu hotel
e ajuda-o a conquistar mais e melhores clientes. Em
todas as peças de decoração portuguesa encontra um
equilíbrio perfeito entre estes quatro elementos: design,
funcionalidade, qualidade e inovação. É assim que produzimos peças únicas que se destacam aos olhos dos
mais exigentes consumidores.
O nosso mobiliário requintado é escolhido para figurar
em filmes de Hollywood e participar dos leilões da Christie’s.
A nossa loiça capta a atenção de casas de renome
como Christian Lacroix e de museus como o Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque.
Cobertores, almofadas, toalhas e roupões fabricados
em Portugal são usados por celebridades como Bill Gates
e pelos clientes das exclusivas boutique-hotel Soho.
As nossas iluminações são destacadas na revista AD
Colletor, os Óscares do design. A nossa capacidade de
tornar os seus espaços em sítios únicos e exclusivos não
tem fim.
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CENTROS DE SERVIÇOS
PARTILHADOS E
OUTSOURCING
LIGAMOS NEGÓCIOS

CENTROS DE SERVIÇOS PARTILHADOS E OUTSOURCING

17

CEO’s de todo o mundo escolhem Portugal para instalar
Centros de Serviços Partilhados ligando os seus negócios
ao mundo.
Altran, Cisco Systems, BNP Paribas, EUROPCAR, Fujitsu,
Xerox, IBM. Algumas das mais de 450 empresas que, a
partir de Portugal, prestam serviços de excelência para
todo o mundo, em setores como finanças, recursos
humanos, tecnologias da informação e logística.
Portugal tem:
Capital humano altamente qualificado, com competências linguísticas acima da média, apetência por novas
tecnologias e facilidade natural de relacionamento com
outras culturas.
Localização estratégica, que facilita o acesso a novos
mercados. Portugal é o país da Europa mais próximo da
América do Norte e tem apenas 3 horas de diferença de
São Paulo ou Moscovo.
Infraestruturas de excelência: edifícios com boa localização, confortáveis, aos preços mais competitivos da
Europa. A nossa rede de telecomunicações é uma das
melhores do mundo, o que torna o trabalho muito fluído.
Ambiente de negócios favorável, com legislação laboral e fiscal competitivas.
Portugal é um destino natural de acolhimento de
Centros de Serviços Partilhados, Centros de Competência
e Business Process Outsourcing.
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ECONOMIA DO MAR
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19

Portugal oferece condições excecionais de qualidade
das águas e marés que permitem desenvolver atividades marítimas tradicionais e juntar-lhes novas formas de
explorar o mar.
Da nossa Zona Económica Exclusiva, a maior da Europa,
retiramos o melhor pescado do mundo, essencial a uma
dieta saudável, mas também algas que enriquecem cosméticos de luxo.
A biodiversidade e abundância das matérias-primas
do nosso mar não têm igual. Centros de Pesquisa e
Desenvolvimento de topo investigam-na e são continuamente surpreendidos pela sua riqueza.
Os nossos portos são o primeiro ponto de passagem
de navios oriundos do Canal do Panamá e encontram-se
numa zona privilegiada de confluência de rotas internacionais. Condições portuárias e meteorológicas ímpares e
a integração em modernas redes de transportes tornam-nos um ponto de passagem obrigatório para milhares
de navios todos os anos.
Pelas mãos experientes de um povo, desde sempre
ligado ao mar e à construção naval, nascem navios de
especialidade, luxuosos barcos de recreio e barcos que já
viram muito mar ganham uma nova vida.
Porque conhecemos a importância da sustentabilidade, levámo-la até ao mar. Construímos tecnologias
que permitem aproveitar a energia das ondas, marés e
vento e abastecemos redes de energia de forma limpa.
Portugal, um país que nasceu a olhar o mar e reencontra-se com o mar para voltar a gerar valor.
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REVOLUCIONAMOS
A FLORESTA
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Portugal é top na produção de papel, madeira e cortiça,
e líder na inovação destes produtos.

As empresas portuguesas de papel estão entre as maiores do mundo e a cortiça portuguesa é líder incontestável nos cinco continentes. Mas não nos contentamos
em ser os maiores. Somos também os melhores.
O papel português Navigator permite a empresas de
todo o mundo trabalhar de forma fluída e por isso é
líder mundial no segmento do papel de escritório.
A portuguesa SONAE Indústria foi escolhida para
fornecer painéis de madeira para um luxuoso hospital
em Abu Dhabi, num investimento que passou o meio
milhão de euros.
Somos ainda os mais inovadores.
Do papel tissue a Renova fez um elemento de decoração, ao dar-lhe cores vibrantes, padrões complexos e
texturas suaves, e tornou-se uma das marcas com mais
notoriedade em todo o mundo.
A nossa cortiça vai além da rolha. Está na estrada, a
revestir interiores de carros, no ar, a revestir aviões, e a
caminho de Marte, a proteger escudos térmicos e placas de revestimento de naves espaciais.
Somos especialistas a gerar valor na floresta.

COMPRAR A PORTUGAL · FILEIRAS DE OPORTUNIDADE

INDÚSTRIAS CULTURAIS
E CRIATIVAS
UM POVO CRIATIVO

INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS

23

Livros que marcam, filmes que emocionam, música e
dança que encantam. Design que inspira, pintura que
desafia os sentidos, escultura que toca e arquitetura que
desafia os limites.
Os portugueses criam obras magníficas. Obras que
rompem com a ordem instalada. Obras que mudam
perspetivas. Obras que renovam a realidade. Por isso
têm tanto sucesso.
Arquitetos, escritores e cantores portugueses são
galardoados com prémios Pritzker, Nobel e Grammy.
Pintores, escultores e designers portugueses expõem
nas mais prestigiadas galerias internacionais, como a
Marlborough Fine Art.
Festivais e espetáculos produzidos em Portugal
atraem milhares de pessoas de todo o mundo.
A cultura, o design e a criatividade estão também
presentes nos produtos portugueses, em setores como
moda, mobiliário, têxtil-lar, iluminação e cerâmica, reconhecidos pela sua singularidade e originalidade.
A nossa criatividade não tem limites e surpreende
milhões de pessoas por todo o mundo.
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Portugal tem a sua marca em obras de engenharia de alta
complexidade. O Aeroporto da Madeira e a ponte sobre
o rio Catumbela, em Angola, são duas obras impressionantes lideradas por empresas portuguesas.
A engenharia portuguesa doma rios e montanhas para
aproximar povos e ajudar ao desenvolvimento de países. Edificamos estradas, pontes e túneis, aeroportos
e redes ferroviárias que facilitam a movimentação de
milhões de pessoas.
Construímos infraestruturas de educação e saúde,
como escolas, universidades e hospitais, essenciais ao
progresso de povos dos cinco continentes.
Estádios, museus, centros de espetáculo. Levamos
alegria, conhecimento e emoção a todo o mundo com
infraestruturas de lazer.
Sabemos o valor da água, e por isso criamos barragens, infraestruturas de abastecimento e saneamentos
que evitam desperdícios e oferecem qualidade de vida a
famílias em todo o mundo.
Para promover a sustentabilidade, desenvolvemos
tecnologias que permitem explorar energias limpas. Um
gerador de gás sintético a partir de energia solar, a torre
eólica mais eficiente do mundo e redes de abastecimento de automóveis elétricos são algumas das nossas
invenções que ajudam países dos vários continentes.
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Inovação tecnológica conduz Máquinas e Ferramentas portuguesas para os braços da indústria mundial. Segurança,
robustez e precisão tornam incontornável a escolha da
Fileira que todos os anos bate recordes de exportações.
A capacidade portuguesa de inovar, em setores tradicionais, como o das Máquinas e Ferramentas, coloca a Fileira
no centro das escolhas de toda a indústria mundial.
No Golfo Pérsico, máquinas portuguesas de corte por
jato de água dão formas a sapatos, mármores e granitos. Em todo o mundo, só duas empresas têm capacidade
para instalar peças de alta precisão em poços de petróleo
offshore a muitos quilómetros de profundidade. Só duas
empresas são capazes de o fazer e uma delas é portuguesa.
A capacidade das empresas portuguesas em sobressair
na multidão é baseada na incorporação de modernas tecnologias de conceção, produção e controlo manuseadas
por capital humano altamente especializado.
A elevada flexibilidade produtiva permite ainda à Fileira
produzir à medida. Cada encomenda, cada peça é única.
É feita com precisão máxima e à medida de cada cliente.
Ser concorrentes no mercado Interno e aliados nos
Mercados Externos permite ainda a aliança vencedora com
que as empresas portuguesas cooperam entre si, combinando vários produtos numa solução chave na mão.
São estas competências que tornam possível encontrar Máquinas e Ferramentas portuguesas em mais de
200 países.
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Estádios, palácios e hotéis. Os materiais de construção portugueses estão presentes em obras exigentes espalhadas
pelo mundo. Qualidade superior, inovação e design são os
motivos que conduzem a uma presença global.
Rockefeller Center, em Nova Iorque. Conference Palace
Hotel, em Abu Dhabi. Sagrada Família, em Barcelona.
Construções emblemáticas que os materiais portugueses ajudaram a erguer ou renovar.
Cimento, metal, vidro e plástico. Cortiça, madeiras,
pedras e rochas ornamentais, tintas e vernizes ou cerâmica. Os materiais portugueses comportam uma versatilidade que permite a concretização das mais ousadas
ideias preconizadas pela arquitetura e design modernos.
Fachadas exteriores em cortiça. Pavimentos de mármore cor-de-rosa, o mais cristalino do mundo. Betão
arquitetónico colorido. Bases de chuveiro de 27 milímetros de altura. Tintas que transformam paredes em quadros de giz.
Da Europa, a África, à América, passando pelo Médio
Oriente, os materiais de construção portugueses têm
qualidade e estilo e por isso são escolhidos para bases,
acabamentos e decorações de obras que marcam.
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Grandes marcas e personalidades escolhem moda portuguesa. Tem design, qualidade e inovação. Transforma
o vestir numa experiência de bem-estar e reforça a autoconfiança. Oferece segurança e dá uma vantagem competitiva aos seus utilizadores.
Burberry, Kenzo e Dior. Michelle Obama e Chiara
Ferragni. Grandes marcas. Grandes personalidades.
Autoridades da moda comprovam a qualidade do vestuário e calçado português adicionando moda portuguesa às suas coleções.
A moda portuguesa oferece novas experiências e
encanto através de marcas próprias. Das mais jovens e
arrojadas às mais elegantes e intemporais. Todas surpreendem nas passerelles internacionais e recebem o
aplauso global.
Para nós, a moda vai muito além do da roupa e calçado para o dia-a-dia ou para ocasiões memoráveis. Os
nossos têxteis técnicos ajudam a vencer competições e
os desafios de quem vive no extremo.
Nos tecidos introduzimos tecnologia que dá vantagem competitiva a atletas como Usain Bolt ou Michael
Phelps. Eles correm e nadam mais depressa para os
recordes e medalhas olímpicas com a ajuda dos têxteis
técnicos portugueses.
Produzimos fatos com resistência ao arco voltaico e
chamas e sapatos inspirados em pneus, que permitem
trabalhar com segurança nas condições mais exigentes.
Vestir português é vestir confiança.
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Portugal desenvolveu dois medicamentos de raiz, Zebinix
para a epilepsia e Opicapone para a doença de Parkinson.
Novos fármacos de origem portuguesa preparam-se para
melhorar o seu bem-estar.
Vamos além do desenvolvimento de medicamentos.
Pela sua saúde, desenvolvemos sofisticados testes
genéticos que diagnosticam doenças raras e criamos
softwares que permitem tratar doentes de forma
mais eficaz.
Investigadores portugueses são premiados ano após
ano pelas suas descobertas em áreas como a neurologia, oncologia, doenças degenerativas ou patologia,
contribuindo para a cura de milhares de doenças.
Na oferta de serviços de saúde, as clínicas, hospitais e farmacêuticas portuguesas distinguem-se pela
oferta de soluções chave na mão, que permitem prestar os melhores cuidados médicos em todos os cantos
do mundo.
Formamos profissionais de saúde de topo. Cirurgiões,
médicos e enfermeiros portugueses espalhados pelo
mundo contribuem diariamente para a saúde de
milhões de pessoas.
Na farmacêutica, construção hospitalar, biotecnologia, dispositivos médicos, e-Health, I&D, melhoramos a
sua vida.
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A tecnologia portuguesa está presente nos serviços
financeiros, saúde, transportes, educação, segurança e
defesa. Torna fácil a atividade diária de milhões de pessoas e abre as portas do futuro.
Microsoft, INTEL, NASA, ESA. Gigantes mundiais que
utilizam tecnologia portuguesa na sua atividade.
A tecnologia portuguesa está presente em mais de 90
países. Cerca de 150 operadores de telecomunicações
móveis em todo o mundo usam soluções portuguesas.
Empresas portuguesas desenvolvem tecnologias inovadoras que as grandes marcas não dispensam.
As eGates, portas eletrónicas que utilizam a biométrica facial para avaliar se a cara do passageiro e a fotografia do passaporte eletrónico são a mesma pessoa,
aceleram o movimento de passageiros em mais de 60
aeroportos internacionais.
A Hole19, uma aplicação móvel que proporciona mapas
de campos de golfe, scorecards dos jogos e uma rede
social para adeptos da modalidade. Praticantes de golfe
de todo o mundo estão a otimizar as suas performances.
As Pop-up School, escolas equipadas com dispositivos
tecnológicos e sistemas de conectividade, montadas em
24 horas. Tecnologia portuguesa que contribui para o
desenvolvimento de comunidades na América Latina.
Alguns exemplos de tecnologias portuguesas que
abrem as portas do futuro, contribuindo para o desenvolvimento de vários países.
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3 mil horas de sol. 850 km de praias. Paisagens em estado
puro. História e Património que recebem o aplauso da
UNESCO são razões para vir, voltar e voltar.
O nosso clima é ameno. As temperaturas médias variam
entre os 18ºC no Sul e 12ºC no Norte. Convida ao relaxamento, na praia ou no campo. Numa tranquila partida de Golf, num dos melhores campos do mundo ou
numa experiência preenchida de adrenalina a surfar as
nossas mundialmente famosas ondas.
De Norte a Sul a nossa História e Património vão
encantá-lo.
Património natural, como a Região Vinhateira do
Douro ou os Sítios de Arte Rupestre do Vale do Coa.
Património Histórico e artístico como o Templo de Diana
ou o Mosteiro dos Jerónimos.
O nosso património é seu. É nosso. É da Humanidade.
Como o Fado ou o Cante Alentejano que a UNESCO
classifica como Património Imaterial da Humanidade.
Músicas e sonoridades que brotam da alma, assim
como a nossa capacidade de transformar alimentos em
requintadas peças de gastronomia fortemente influenciada pelo mar e pelas doces tradições conventuais.
A tudo isto juntamos a arte de bem receber. O sorriso
e os braços abertos com que o recebemos e o voltamos
a receber tornando a sua visita sempre única.
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Fazer negócios com Portugal
Todos os dias, empresas empreendedoras, apoiadas por uma mão-de-obra qualificada, dão vida a produtos e serviços que excedem os padrões internacionais de qualidade e tocam a vida de milhões de pessoas por todo o mundo.
É por isso que ano após ano mais empresas escolhem produtos e serviços portugueses para fazer crescer os seus negócios.
Surpreenda-se com as coisas extraordinárias que somos capazes de fazer por si e consigo.
Compre a Portugal.

Diferenciação através do design e inovação
Customização de produtos e serviços
Flexibilidade na escala de produção
Incorporação de modernas tecnologias de produção e controlo
Oferta integrada de produtos e serviços
Mão-de-obra qualificada e multilingue
Localização estratégica entre o Oriente e o Ocidente
Infraestruturas portuárias, ferroviária, rodoviária e aeroportos
de excelência
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AICEP
PERTO DE SI,
PARA O LEVAR
MAIS LONGE
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O seu parceiro de confiança.
A aicep Portugal Global – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
é uma entidade pública de natureza empresarial focada em encorajar as melhores
empresas estrangeiras a investir em Portugal e contribuir para o sucesso das empresas
portuguesas nos seus processos de internacionalização e atividades de exportação.
A AICEP atua de acordo com uma filosofia de proximidade às empresas. Estamos
próximos das empresas portuguesas para levá-las mais longe no desenvolvimento dos
seus negócios nos Mercados Externos. Estamos próximos de empresas internacionais
para levá-las mais longe no desenvolvimento dos seus negócios com Portugal e a partir de Portugal.
Aproximamos a Oferta e a Procura. Identificamos o perfil de empresa que vá encontro do que procura. Estabelecemos a ponte entre a sua empresa e fornecedores
portugueses.

Fórum Fornecedor
Reuniões à medida onde encontra uma seleção de fornecedores, de acordo com os
seus requisitos, para avaliar o potencial dos seus produtos e serviços no crescimento
dos seus negócios.

Reuniões B2B
Reuniões B2B com as empresas mais qualificadas para atender às suas necessidades.

Visitas de negócios a Portugal
A AICEP organiza a sua viagem de negócios a Portugal. Preparamos um itinerário de
2 a 3 dias úteis nos quais vai visitar e reunir com fornecedores portugueses selecionados. A AICEP fornece logística, assistência individual e acompanha-o durante as
visitas a empresas.
Uma equipa de colaboradores em Portugal e no estrangeiro faz com que a AICEP
esteja perto de si, para o levar mais longe.
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AICEP
REDE EXTERNA

AICEP REDE EXTERNA

UMA REDE GLOBAL
QUE APROXIMA A
OFERTA E A PROCURA

Rede Externa da AICEP
portugalglobal.pt/rede-externa
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COMPRAR A PORTUGAL
Diretório de empresas fornecedoras
compraraportugal.pt

aicep Portugal Global
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
aicep Portugal Global Porto
Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº
4050-012 Porto – Portugal
+351 226 055 300
aicep@portugalglobal.pt
aicep Portugal Global Lisboa
Av. 5 de Outubro, nº 101
1050-051 Lisboa – Portugal
+351 217 909 500
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
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COMPRAR A PORTUGAL
DIRETÓRIO DE FORNECEDORES PORTUGUESES

A solução para a sua procura de Produtos e Serviços.
Encontre parceiros de confiança.
Visite compraraportugal.pt

aicep Portugal Global Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
aicep@portugalglobal.pt portugalglobal.pt

