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MISSÃO – PROPAGAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO 
E DE CULTURA ECONÔMICA CONSTRUTIVA E 

EVOLUTIVA.

VALORES – COLABORAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, 
INOVAÇÃO E CRESCIMENTO CONJUNTO



O QUE FAZEMOS

A Business Portugal é uma empresa Portuguesa com atuação em Portugal e no Brasil.

Conta com experiência nas áreas de tecnologia, treinamentos, planos de negócios e 

empreendedorismo em Portugal, no Brasil e em Angola, buscando o melhor resultado e viabilidade de 

investimentos para nossos clientes e parceiros.

Executamos levantamentos de mercado para os mais diversos tipos de negócios, desde a necessidade 

do cliente através do levantamento do perfil do mesmo para com o negócio ou investimento desejado e 

configuração dos planos a serem contratados, assim como aconselhamento no desenvolvimento deste 

quando é iniciado.

Contamos com parceiros em diversas áreas estratégicas para seu negócio desde constituição da 

empresa, contabilidade, fundos de crédito bancário, escritórios, arrendamentos para estabelecimentos 

comerciais e residenciais, tecnologia e mais.



ANÁLISES DE MERCADO

Por que devemos fazer uma análise de mercado, por mais simples que seja o 

empreendimento a iniciar?

Quando iniciamos algum projeto com base em alguma ideia, sempre 

vislumbramos primeiro todas as vantagens e possibilidades dessa ideia mas 

raramente percebemos as reais necessidades que nossos clientes alvo possuem.

Sem Cliente não existe venda o prestação de serviços, logo, se a proposta 

do negócio não possibilita identificar os potenciais clientes e se há realmente alguma 

demanda no mercado ou nicho que possa ser explorado, aquela ótima ideia (que 

pessoalmente parece tão legal) pode acabar não sendo assim tão interessante.

Na Business Portugal, ajudamos a colocar os questionamentos 
pertinentes para as ideias de negócios. 

Efetuamos levantamentos de mercado em pesquisas de campo e trazemos 

resultados estruturados para possibilitar nosso cliente transformar ideias em 

grandes oportunidades ou perceber quando alguma atividade não será viável



COMO TRABALHAMOS

•Entendimento da necessidade 
do cliente e sua área de 
atividade para definição da 
melhor solução a ser 
trabalhada de forma a 
potencializar os resultados.

Diagnóstico

•Realização das pesquisas de 
campo e a cada etapa do 
projeto são enviados 
relatórios parciais com a 
evolução do projeto para 
acompanhamento e 
comunicação constantes.

Execução
•Resultados da pesquisa são 

apresentados junto ao plano 
de negócio ou outro formato de 
análise solicitado pelo cliente.  
Também oferecemos 
assessoria para Execução do 
plano

Resultados



EMPRESAS ATENDIDAS EM PORTUGAL



ALGUMAS DAS EMPRESAS 
ATENDIDAS NO BRASIL*

*MAIS DE 120 EMPRESAS ATENDIDAS ENTRE 2010 E 2014 
MAIS DE 20 PROJETOS ANALISADOS PARA PORTUGAL DESDE 2015



CLIENTES ATENDIDOS EM ANGOLA



OUTRAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS EM PORTUGAL

• Membro convidado ao Júri final nas apresentações dos negócios

desenvolvidos no PEI (Programa de empreendedorismo Migrante).

• Mentor convidado no programa Acredita Portugal – Maior concurso de

empreendedorismo e Startups do país

• Formador certificado convidado para novas turmas que iniciam em Maio

(2017) no âmbito de criação de negócios, empreendedorismo social pela

Câmara Municipal de Lisboa

• Co-Organizador da Feira de Empreendedorismo 2018 – Gestão Financeira

e Estratégica

• Negócio próprio de Self Service em Desenvolvimento (Jun/2017)
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