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Portugal toca todos os dias milhões de pessoas. Com os seus produtos tradicionais 
como vinho, azeite, calçado, cortiça, têxteis ou com produtos inovadores como moldes, 
software sofisticado, soluções biométricas ou medicamentos. Portugal toca o futuro 
com visão, criatividade e design e faz das energias renováveis o motor de um melhor 
amanhã.

Portugal é um país desenvolvido com modernas infraestruturas. Auto estradas, portos 
e aeroportos estrategicamente situados entre a Europa, África, América e Ásia. Um país 
que faz da sua língua uma ponte que une 250 milhões de pessoas. Portugal está 
em transformação para tornar a sua economia mais competitiva e ajudar a fazer crescer 
os negócios da sua empresa. 
 
Somos um país cheio de sol, com paisagens de cortar a respiração, uma história rica 
e uma cozinha única que tantos, mas tantos visitantes já confirmaram como destino 
de excelência prometendo voltar.

Mas o nosso maior ativo são as nossas pessoas. Somos o país de prémios Nobel, 
prémios Prietzker e de tantas pessoas que mobilizam Portugal para um futuro melhor 
com o seu talento, as suas qualificações ou simplesmente… com o seu sorriso.

Portugal faz parte da vida de cada vez mais pessoas que compram os seus produtos 
e serviços, que nos visitam e faz parte da vida de um número crescente de empresas 
que confiam no país para fazer crescer os seus negócios.

Escolha Portugal. Visite. Invista. Compre.

Escolha Portugal
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Portugal é, sobretudo, conhecido por causa dos seus produtos 

tradicionais. Verdade! Já conhece o nosso azeite, vinho, calçado ou a nossa 

cortiça. Produtos extraordinários não acha?

Mas também fazemos coisas extraordinárias e inovadoras em áreas tão 

diferentes como a energia, infraestruturas, transportes, gestão de resíduos 

sólidos, saneamento, comunicação, serviços e saúde. 

É isso que queremos agora partilhar consigo. Vai ficar surpreendido 

com o que somos capazes de fazer por si e consigo. Muitas empresas 

brasileiras já fizeram essa descoberta.

Em cada página desta brochura encontra um parceiro. Em cada parceiro, 

múltiplas razões para fazer negócios.
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A aicep Portugal Global é uma entidade pública empresarial, criada para desenvolver
um ambiente de negócios competitivo e promover a internacionalização das empresas 
portuguesas. A Missão da aicep Portugal Global é aumentar a competitividade da economia 
portuguesa através do desenvolvimento e execução de políticas estruturantes e de apoio 
à internacionalização das empresas portuguesas, com vista a:

   • Promover e divulgar a captação de investimento e acompanhamento dos projetos;
   •  Dinamizar as exportações, alargando a base exportadora e intensificando a incorporação 

de tecnologia avançada;
   •   Promover e divulgar as atividades económicas desenvolvidas em Portugal, 

nomeadamente na área do comércio de bens e serviços;
   •  Apoiar os projetos 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 desenvolve a atividade apoiada na sua extensa rede externa, 
composta por centros de negócios e escritórios, distribuídos pelos cinco continentes. 

Esta rede constitui um elemento fundamental para rentabilizar a ação estratégica 
da Agência, como facilitadora de negócios e de contatos comerciais.

aicep Portugal global

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº    

4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300   

Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt   

www.portugalglobal.pt

Consulado Geral de Portugal

Rua Canadá, 324

01436-000 S. Paulo S.P - BRASIL

Tel.: +55 1130841832

Fax: +55 1130610595

E-mail: aicep.s.paulo@portugalglobal.pt
PEDRO REIS
Presidente



Uma rede internacional ao seu serviço

Centro de Negócios  

Berlim, Estocolmo, Londres, 

Luanda, Madrid, Maputo, 

Milão, Moscovo, Nova Iorque, 

Paris, Rabat, Pequim, São Paulo, Varsóvia.

Escritórios

Argel, Abu Dhabi, Barcelona, Bogotá, 

Bruxelas, Bucareste, Budapeste, 

Cidade do México, Haia, Macau, 

Nova Deli, Praga, São Francisco, Tóquio, 

Toronto, Tunes, Viena, Xangai, Zurique.

Representações

Ancara, Atenas, Benguela, Caracas, 

Copenhaga, Dublin, Helsínquia, 

Jacarta, Joanesburgo, Kuala-Lumpur, 

Praia, Santiago do Chile, Tripoli.

Em mais de 40 países, conte com os nossos escritórios nos quatro cantos do mundo. Como se estivesse lá.                    



EMPRESAS
PARTICIPANTES



Rua Julieta Ferrão n.º12, 201/202

1600-131 Lisboa -  PORTUGAL

Tel.: +351 213 156 222

Fax: +351 213 156 228

E-mail: info@airfree.com

Web: www.airfree.com
DANIEL MATIAS
Vice Presidente Américas
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Empresa portuguesa fabricante de aparelhos de purificação de ar com tecnologia 
patenteada e inovadora (TSS).

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Airfree 
Produtos Electrónicos
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Fundada em 1924, BIAL é hoje o maior grupo farmacêutico Português com uma equipa 
de cerca de 900 colaboradores, e com um forte compromisso com  I&D, 
a internacionalização e qualidade.

BIAL é também um grupo farmacêutico internacional com atividades comerciais em mais 
de 50 países. Com sede em Portugal, possui instalações em Espanha – com uma unidade 
de produção e um centro de I&D dedicado à imunoterapia alérgica -, Itália, Moçambique, 
Panamá e outros países.

Tem como missão desenvolver, encontrar e fornecer novas soluções terapêuticas na Área 
da Saúde. BIAL lançou na Europa em 2009, o primeiro medicamento de patente Portuguesa, 
um antiepilético - acetato de eslicarbazepina - sob a marca Zebinix. Em 2020 o grupo espera 
fornecer o mercado com novos medicamentos e expandir a sua presença internacional, 
que já representa 50% do seu volume de negócios anual: anti-diabéticos, antibióticos, 
anti-inflamatórios analgésicos, cardiovasculares, antidepressivos e ansiolíticos, anti-asmáticos, 
vitaminas, anti-úlcera, diagnósticos e vacinas para o tratamento de alergias.

Desde 2005, o Grupo Bial é um membro da "Federação Europeia das Indústrias 
e Associações Farmacêuticas" (EFPIA), que reconheceu Bial como uma empresa 
farmacêutica de investigação e desenvolvimento capaz de trazer novos medicamentos 
para o mundo no sentido de melhorar a saúde humana e a qualidade de vida 
das populações.

BIAL
Portela & Cª, S.A.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

à Av. da Siderurgia Nacional

4745 - 457 São Mamede do Coronado - PORTUGAL

Tel.: +351 229 866 100

Fax: +351 229 866 190

E-mail: info@bial.com

Web: www.bial.com
PAULO RIBEIRO
Diretor Operações Internacionais



São Martinho do Bispo

3045-016 Coimbra - PORTUGAL

Tel.: +351  239 800 300

Fax: +351  239 800 333

E-mail: bluepharma@bluepharma.pt

Web: www.bluepharma.pt
PAULO REBELO
Presidente
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A Bluepharma é uma empresa farmacêutica, de capitais portugueses, com sede em 
Coimbra. Iniciou a sua atividade em fevereiro de 2001, na sequência da aquisição, 
por um grupo de profissionais ligados ao setor, de uma das melhores e mais modernas 
unidades industriais do país, pertencente à multinacional alemã Bayer. É de os elevados 
padrões de qualidade, baseados no know-how da sua equipa técnica e no dinamismo 
e visão da sua equipa de gestão.

As suas principais áreas de atividade são a produção de medicamentos próprios e para 
terceiros, a investigação, desenvolvimento e registo de medicamentos e a comercialização 
de medicamentos genéricos.

A Bluepharma foi a primeira empresa farmacêutica a obter a certificação tripla em Ambiente, 
Qualidade, Segurança e Saúde Ocupacional e é também certificada pela EMAS e pela FDA.

A Bluepharma, atualmente,produz e exporta medicamentos para algumas das mais 
importantes multinacionais, desenvolvendo projetos de I&D em parceria com centros 
de investigação nacionais e internacionais de excelência.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Bluepharma
Indústria Farmacêutica, S.A.
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A Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos S.A. faz parte do grupo 
Bluepharma, de capital privado exclusivamente português, com sede em Coimbra. 
Iniciou a sua atividade comercial em 2003, inicialmente apenas com quatro produtos. 

Até ao final do ano de 2013, prevê comercializar 60 moléculas e 2 dispositivos médicos 
no mercado nacional e internacional, deste modo disponibilizando soluções competitivas, 
fiáveis e de qualidade e sobretudo tendo criado em Portugal uma marca de medicamentos 
genéricos que merece a confiança de todos os agentes do setor, utentes e profissionais 
de saúde.

Não obstante as difíceis regras do mercado onde atua, a Bluepharma Genéricos não perde 
de vista a sua missão de contribuir ativamente para a melhoria das condições de vida 
e do acesso à saúde das populações. Encontra-se atualmente entre as 15 maiores 
farmacêuticas nacionais, um progresso notável considerando que há 2 anos não constava 
ainda do top-25, e tem sabido manter a competitividade dos seus preços e a qualidade 
das suas soluções terapêuticas, contribuindo inexoravelmente para a sustentabilidade 
do Sistema de Saúde Português.

Bluepharma Genéricos
Comércio de Medicamentos, S.A.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL
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São Martinho do Bispo

3045-016 Coimbra - PORTUGAL

Tel.: +351  239 800 300

Fax: +351  239 800 333

E-mail: genericos@bluepharma.pt

Web: www.bluepharma.pt/public
LUÍS MIGUEL SILVESTRE
Administrador



Rua da Gândara, n.º 664

4520-606 São João de Ver

Santa Maria da Feira - PORTUGAL

Tel.: +351 256 331 080

Fax: +351 256 331 089

E-mail: dcomercial@centrallobao.pt

Web: www.centrallobao.pt
ALMERINDO SILVA
Presidente do Conselho de 
Administração
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A Central Lobão, S.A., é uma empresa portuguesa certificada e especializada 
em ferramentas, máquinas, material eléctrico e iluminação, centrada nas áreas 
da construção, bricolage, agricultura e jardim, com marcas próprias reconhecidas: 
VITO, ASLO e ITOOLS.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

CENTRAL LOBÃO 
Ferramentas Eléctricas, S.A.
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Fundada em 19 de Março de 1964, a Famaval Criações Metálicas Adauta, S.A., está sedeada 
na cidade de Vale de Cambra / Portugal, sendo a sua principal atividade a fabricação 
de antenas parabólicas de elevada qualidade e acessórios de fixação.

Hoje, com uma área total de 10.000m2 e 170 colaboradores, a Famaval tem uma 
capacidade de produção superior a 6.000.000 de antenas por ano.

A Famaval possui ainda uma Filial em França e uma outra no Brasil com uma área total 
de 4.500m2 e cerca de 70 colaboradores.

A Famaval é uma empresa certificada ISO 9001:2008 e ISO 50001 pela TÜV Rheiland 
Portugal

FAMAVAL
Criações Metálicas Adauta, S.A.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL
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Quinta do Celão - Lugar de Lordelo

Vila Chã

3730-404 Vale De Cambra - PORTUGAL

Tel.: +351 256 410 610

Fax: +351  256 423 682

E-mail: famaval@famaval.pt

Web: www.famaval.com     
ANTÓNIO MANUEL DIAS
Diretor Comercial



Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17 

3684-001 Oliveira de Frades, Viseu - PORTUGAL

Tel.: +351 232 811 381

Fax: +351 232 811 389

E-mail: alice.henriques@martifer.com

Web: www.martifersolar.com 
DAVID MOTA
Country Manager - Brazil
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A Martifer Solar faz parte do Grupo Martifer – um grupo multinacional com mais 
de 3.000 trabalhadores dedicado à Construção Metalica e a energia Solar.

Em 2011, as receitas da Martifer Solar atingiram 293,2 Milhões de Euros e até à data 
com mais de 400 Mws implementados de energia Solar pelo Mundo todo.

A empresa está baseada em Portugal e tem presença na Europa ( Espanha, Italia, Grécia, 
Belgica, França, Republica Checa, Eslováquia, Reino Unido, Alemanha, Roménia e Ucrania), 
América do Norte e América Latina ( Estados Unidos, Canada, Mexico, Chile, Brasil 
e Equador), Africa (Cabo Verde,  Moçambique e Africa do Sul) e Asia ( India, Emirados 
Arabes Unidos e Singapura).

A Martifer Solar desempenha um papel de liderança na industria fotovoltaica, suportada 
nas obras já realizadas e pelo sucesso internacional devido à sua competência, tecnologia 
de ponta, qualificações técnicas e uma equipe dedicada e muito capacitada. A empresa 
oferece soluções 360˚ chave na mão, presente desde o Desenvolvimento, ao Suporte 
Financeiro, Gestão de Projeto, Produção, Construção e Operação e Manutenção.

A capacidade da Martifer de adaptação permite que subressaia na industria Fotovoltaica 
caracterizada por rapidas mudanças, cobrindo os diversos segmentos que a compõe, 
Instalações ao solo, telhados e coberturas, BIPV, mini e micro geração e sistemas isolados.   

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Martifer Solar, S.A.
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A Mind é uma empresa Portuguesa dinâmica e inovadora, fundada em 1997 por professores 
universitários, investigadores e especialistas em negócios, assumindo uma orientação 
empresarial que integra as competências e experiências académicas, científicas e de gestão 
do negócio dos seus fundadores.

A abordagem ao negócio da Mind foca-se na oferta das melhores soluções para os seus 
mercados alvo, antecipando as necessidades dos clientes, implantando estratégias 
e tecnologias inovadoras e distribuindo vantagens competitivas.

A Mind desenvolve e comercializa produtos e serviços inovadores nas áreas das Aplicações 
Industriais (CAD/CAM), da Gestão da Informação e IT Consulting.

MIND 

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL
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Zona Industrial do Roligo

Espargo, Rua do Caniço,  Lote 48 Cave Esq.

4520-112 S. M. da Feira - PORTUGAL

Tel.: +351 256 833 805

Fax: +351 256 313 012 

E-mail: rui.casteleiro@mind.pt

Web: www.mind.pt
RUI CASTELEIRO
Administrador



Rua Braamcamp, nº 9 - 7º

1250-048 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 937 418

E-mail: fl fonseca@mindsource.pt

Web: www.mindsource.pt
FRANCISCO FONSECA
Administrador Executivo
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Recorrendo a uma equipa de profissionais de grande experiência, a Mind Source tem 
a capacidade de colocar à disposição dos seus clientes e parceiros rigorosos mas flexíveis 
SLA's, através de serviços profissionais de consultoria e de um profundo conhecimento 
das realidades de negócio e tecnologias em que actua.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Mind Source
Consultores de Portugal
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A PERFILNORTE® conta com 20 anos de experiência na atividade de revestimentos 
de coberturas e fachadas de edifícios tendo vindo a aumentar progressivamente a sua 
oferta no mercado. 

Apresenta um novo produto em alumínio com pintura de elevada resistência (acabamento 
em PVDF) para revestimentos nobres e arquiteturas modernas, denominado NORPAC®, 
que permite a execução de fachadas ventiladas de elevada qualidade.  

A par desta inovação apresenta-se uma vasta gama de outros produtos que têm origem 
na perfilagem de chapas galvanizadas e pré-lacadas (em várias cores e em vários perfis), 
perfilagem de madres furadas (no comprimento pretendido) e no corte e quinagem 
de chapa para rufos, caleiros e demais elementos. Comercializa painéis sandwich 
para fachadas e coberturas e respetivos acessórios para a sua fixação e isolamento, 
não esquecendo claraboias e outras soluções para ventilação. 

Perfilnorte
Empresa de Perfilagem, S.A.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL
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Parque Industrial de Adaúfe, Lote E1, Apartado 484

4711-914 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 607 350

Fax: +351 253 607 351/9

E-mail: geral@perfi lnorte.com

Web: www.perfi lnorte.com
JOÃO BARBOSA
Diretor Comercial



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
RUI FERREIRA
Diretor
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A PROSPECTIVA, S.A., é uma empresa de consultoria em engenharia com 33 anos 
de experiência, c. 108 pessoas, 8.0 M € de volume de negócios em 2 áreas de atividade:

  1. Estudos, Projetos 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;
   • 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.

A Prospectiva presta serviços em consultoria na área da Engenharia, Ambiente e Qualidade 
e encontra-se entre as 10 maiores empresas portuguesas de consultoria de engenharia, 
reconhecida como PME Líder, de forma consecutiva, desde 2009.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Prospectiva
Projectos, Serviços, Estudos, S.A.
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Constituído em 1980, o Grupo Rangel, rápidamente marcou posição como um dos mais 
ativos e inovadores grupos do setor, em Portugal. Liderado por Eduardo Rangel, o Grupo 
cedo se apercebeu da necessidade das empreas tomarem decisões estratégicas relacionadas 
com a procura de parceiros especializados na gestão de aprovisionamentos e distribuição 
física dos seus produtos, concentrando a sua principal atenção nos aspetos críticos do seu 
negócio.

Foi esta necessidade que marcou a posição do Grupo, tornando-o num PARCEIRO 
LOGÍSTICO GLOBAL. Somos um parceiro Logístico Global com capacidade de integração 
de uma vasta gama de serviços, oferecendo ao mercado uma solução One Stop Shopping. 

Hoje agrupamos uma completa organização de empresas que consta com a experiência 
e especialização nas atividades de logística, transporte, armazenagem, distribuição física, 
courier expresso, formalidades aduaneiras, feiras e exposições e sistemas de informação, 
tornando possível a prestação de um serviço integrado de gestão logística.

As nossa soluções são uma vantagem significativa para as empresas que querem ter sucesso 
e evoluir no futuro.

Na Rangel, para além de procuramos, constantemente, ser um Parceiro de Negócios, 
apostamos ainda em marcar a diferença! Atualmente, o Grupo Rangel, para além 
de pertencer a uma rede de Agentes ao nível Mundial, tem Empresas próprias em: 
Portugal, Espanha, Angola e Moçambique.

RANGEL INVEST, S.A.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

Rua da Serra, 654, Folgosa, Maia, Apartado 1193 

4446-909 Ermesinde - PORTUGAL

Tel.: +351 229 699 200

Fax: +351 296 814 210

E-mail: francisco.viana@rangel.pt

Web: www.rangel.com
FRANCISCO VIANA
Administrador Delegado



Rua Passeio do Báltico, nº 4

1990-096 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 211 024 000

Fax: +351 211 029 002

E-mail: gestao.comercial@refertelecom.pt

Web: www.refertelecom.pt
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O Grupo REFER, do qual faz parte a REFER TELECOM é constituído por um conjunto 
de empresas que, atuando numa lógica de complementaridade, contribuem 
articuladamente para a modernização e desenvolvimento do caminho de ferro.

O Grupo REFER possui um efetivo de mais de 3000 colaboradores, com profissionais 
qualificados nas diferentes especialidades da engenharia ferroviária, telecomunicações, 
consultoria e  detentor de uma larga experiência – comprovada e reconhecida – em todos 
os domínios ferroviários, em todas as fases dos processos e níveis de intervenção: 
estratégico, de gestão e operacional.

Dispõe de recursos, competências e experiência para cooperar e prestar assessoria 
e serviços nas mais variadas áreas do conhecimento ferroviário apoiando clientes 
e parceiros numa lógica de conhecimento e partilha de know-how.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL

COMITIVA EMPRESARIAL

REFER Telecom
Serviços de Telecomunicações, S.A.

JOSÉ LUIS DOS SANTOS 
Vogal do Conselho de 
Administração 
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A ROFF é uma empresa composta por capitais 100% portugueses, com escritórios 
em Lisboa, Porto, Covilhã, Luanda, Paris, Estocolmo, Casablanca, São Paulo e Macau. 
Líder no mercado português na implementação de soluções SAP, a ROFF desenvolve 
projetos de consultoria em todos os domínios tecnológicos de suporte ao negócio 
empresarial. Atualmente com 500 colaboradores, a ROFF foi o primeiro parceiro SAP 
a operar em Portugal simultaneamente no mercado das PME, grandes empresas nacionais 
e multinacionais, detendo os estatutos de Channel Partner Gold e Services Partner.

A estratégia da ROFF para os mercados internacionais baseia-se na integração de recursos 
locais de elevado desempenho em equipas do melhor capital humano Português. Esta 
aposta tem resultado no crescimento sustentado da organização, bem como no forte 
contributo para a confiança de todos os clientes da empresa no talento nacional.

Em 2008, a ROFF integrou-se no Grupo Reditus, resultando num dos três maiores grupos 
portugueses na área das Tecnologias de Informação.

ROFF 
Consultores independentes, S.A.

MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL
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Rua Afonso Praça, nº 30 - 15ª 

1495-061 Algés - PORTUGAL

Tel.: +351 218 393 410

Fax: +351 218 592 456

E-mail: marketing@roffconsulting.com

Web: roffconsulting.com
FRANCISCO FEBRERO
CEO



Rua de Santos Pousada, nº 220

4000-478 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 228 342 200

Fax: +351 228 342 641

E-mail: geral@soaresdacosta.pt

            carlos.pinheiro@soaresdacosta.pt

Web: www.soaresdacosta.pt

CARLOS PINHEIRO
Director Desenvolvimento 
de Negócios - Brasil
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O Grupo Soares da Costa é um dos maiores grupos do setor da construção e obras 
públicas. Tem uma forte componente internacional (cerca de 72% do seu volume 
de negócios teve origem externa em 2012). No ranking mundial realizado pela revista 
norte-americana ENR (2012), a Soares da Costa ocupa a posição 105 como "International 
Contractor". Em termos internacionais, a Soares da Costa posiciona-se entre os 100 
maiores grupos de construção, classificando-se em 2011 no 48º lugar, de acordo 
com a publicação anual "European powers of construction".
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