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Entre os vales do rio Douro, perto da margem esquerda, na aldeia de Cambres, 
concelho de Lamego, no coração da primeira demarcação pombalina da região, 
encontra-se a Quinta da Pacheca, uma das propriedades mais prestigiadas e 
reconhecidas no Douro Região Demarcada. https://quintadapacheca.com/ 

 

Associação de Desenvolvimento da Rota do Azeite de Trás-os-Montes (ADRATM) é 
uma entidade que nasceu da necessidade eminente de instituições públicas e privadas 
de 15 concelhos da região de Trás-os-Montes e Alto Douro de promover e valorizar o 
território através de um único produto: o Azeite. Surgiu também da necessidade de 
identificação do azeite DOP de Trás-os-Montes como uma marca de elevada qualidade, 
permitindo que este funcione como dinamizador do turismo e economia local.  
https://www.facebook.com/rotadoazeitetrasosmontes/ 

 
O projeto VARANDAS DE TRÁS-OS-MONTES Aldeamento Turístico 5 estrelas, vai 
permitir a todos os filhos de Trás-os-Montes poderem ter a sua casa de conforto 
turístico nas suas origens, usufruindo quando estão de viagem a Portugal e 
rentabilizando com aluguer quando não estão. Ficará a cargo do Hotel&Spa – Grupo 
Alfandegatur toda a sua gestão. 
http://www.alfandegatur.com/aldeamento-turistico/ 
 

 

Empresa mexicana criada com capital mexicano e especialista portuguesa em: 

importação e exportação, comercialização e mediação de negócios, em consultoria e 

consultoria de negócios internacionais. SEDE: Metepec, Edo de México, México  

(+521) 722 224 3700 http://www.grupomayoralverissimo.com/ 

 

 

https://quintadapacheca.com/
https://www.facebook.com/rotadoazeitetrasosmontes/
http://www.alfandegatur.com/aldeamento-turistico/
http://www.grupomayoralverissimo.com/
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Defender os interesses das Empresas e oferecer serviços que potenciem a sua 
competitividade. 
 
Esta é a missão da AEP - Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e 
Indústria. 
 
Sedeada no Porto, onde foi fundada em 1849, tem como fim estatutário a promoção e 
a defesa das atividades empresarial e associativa. 
 
A sua intervenção junto das empresas através de serviços, desenhados para irem ao 
encontro das necessidades identificadas pelas suas equipas técnicas ou pela 
auscultação das empresas que representa, caracteriza-se pela diversidade, pelo 
carácter multissetorial que assume e pelo âmbito nacional de que se reveste. 
 
https://www.aeportugal.pt 
 

 

A SAK Project nasce em 2012 com o objetivo de preencher o vazio existente na 

proteção para futebol: caneleiras mais seguras, com materiais de qualidade superior e 

possibilidade de personalização gráfica. 

Com este objetivo bem definido, as caneleiras SAK (Safety Against Kicking) são o 

resultado de vários anos de R&D, testes de campo e feedback de reputados médicos 

de clubes de referência e de alguns dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. 

Fabricadas com materiais de última geração e técnicas de produção inovadoras, as 

caneleiras SAK são extremamente robustas a impactos, mantendo-se leves e flexíveis. 

Isto resulta em caneleiras muito mais seguras e confortáveis que beneficiam 

significativamente a performance do jogador. 

Até recentemente, estas caneleiras estavam disponíveis apenas para jogadores de 

futebol de topo. Agora, todo o conhecimento que a SAK reuniu dos jogadores de Elite 

mais exigentes está à disposição de todos os jogadores do mundo, profissionais e 

amadores. 

https://pt.sakproject.com/ 

 

https://www.aeportugal.pt/
https://www.aeportugal.pt/
https://pt.sakproject.com/
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O projeto é localizado na área urbana de Viseu, onde a marca Piranha teve os 

seus primórdios há duas décadas. O programa consistia em desenvolver um 

estúdio de tatuagem que albergasse todas as acomodações necessárias para o 

devido funcionamento do mesmo, nomeadamente um showroom bem como 

uma área administrativa. Representam marcas para tatuagem e piercing. 

 

 

A Smart Separations é uma sociedade sediada em Londres, Reino Unido (Fundada em 
2013, empresa nº 08600897). Esta empresa patenteou uma inovadora tecnologia de 
microfiltração (MF) para produzir filtros de cerâmica com poros controláveis auto 
montados de tamanho uniforme na faixa entre <1 e 50 µm. Esse controle rigoroso do 
tamanho dos poros e a disponibilidade da faixa revolucionarão o campo da MF com 
um produto económico. Pretendem é ser líder mundial em tecnologia de MF e de 
separação de partículas - preenchendo a lacuna que existe no mercado atualmente. 
https://smartseparations.com 

 

A artista portuguesa Cristina Rodrigues nasceu em Porto no ano de 1980, onde 

estudou e iniciou sua carreira profissional como arquiteta, posteriormente se 

mudando para Lisboa e depois para o Algarve. Em 2009, mudou-se para 

Manchester, Reino Unido, onde lecionou na universidade, desenvolveu sua 

pesquisa de doutorado e iniciou sua carreira como artista, que mais tarde a 

retornaria ao seu país de origem. 

Cristina é PhD em Arte e Design pela Manchester School of Art (2016), possui 

mestrado em História Medieval e Renascentista pela Universidade do Porto 

(2007) e mestrado em arquitetura pela Universidade Lusíada (2004). 

 
https://cristinarodrigues.co.uk/ 

 

Empresa unipessoal, sediada em Paris que se dedica à comercialização de vinhos 

portugueses de excelência e especializada na distribuição de vinhos e vinhos da região 

de vinhos do Douro.   

https://www.lusia-paris.com 

https://smartseparations.com/
https://cristinarodrigues.co.uk/
https://www.lusia-paris.com/
https://www.lusia-paris.com/
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A empresa BeON energy venceu o Prémio Free Electrons e foi considerada como a 

melhor startup mundial. A empresa propriedade do engenheiro eletrotécnico 

pontessorense, Rui Rodrigues, produz e comercializa microinversores para a 

energia solar fotovoltaica, equipamentos que permitem transformar a corrente 

DC produzida pelos módulos fotovoltaicos em corrente AC que pode abastecer 

os sistemas elétricos das residências, serviços e indústria. A BeOn energy foi 

distinguida entre 451 empresas de 51 países.  

Uma nova unidade industrial, a curto prazo, poderá ser uma realidade. 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-PT&sl=fr&u=https://www.lusia-paris.com/&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=pt-PT&sl=fr&u=https://www.lusia-paris.com/&prev=search

