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A PwC Portugal considera que o reconhecimento da 
excelência e do mérito nas atividades do mar é fundamental 
para o desenvolvimento da economia do mar em Portugal  
e no Mundo. 

A sinalização e o reconhecimento de casos de sucesso  
e de referência no âmbito das atividades do mar, para além 
de serem um ato de justiça em relação a quem dedica o seu 
talento ao crescimento azul, são fundamentais para reforçar 
a motivação de pessoas e de equipas que pretendam dar 
o seu continuado contributo para a valorização sustentável 
dos recursos do mar. 

Os Prémios Excellens Mare pretendem ser um contributo 
de referência, em Portugal e no Mundo, no reconhecimento 
da excelência e do mérito nas atividades do Mar.

Apenas com a promoção da excelência e a defesa do 
mérito será possível avançar para patamares mais elevados 
de crescimento e de desenvolvimento sustentável num 
contexto de desafios cada vez mais complexos à escala 
global!

PwC Portugal considers that the recognition of excellence 
and merit in sea related activities is fundamental to the 
development of the economy of the sea in Portugal and in 
the World. 

Drawing attention to and recognising successful cases 
and references in sea related activities, not only is right 
for all that dedicate their talent to blue growth, but also 
is fundamental to increase the motivation of people and 
teams that want to give their permanent contribution to the 
sustainable valorisation of sea resources.  

The Excellens Mare Awards aim to be a contribute of 
reference, in Portugal and in the World, in terms of the 
recognition of excellence and merit at sea. 

Only with the promotion of excellence and the support of 
merit are we able to progress to higher standards of growth 
and sustainable development in a context of increasingly 
complex global challenges!

José Manuel Bernardo
Territory Senior Partner

Miguel Marques
Economy of the Sea Partner

Prémios Excellens Mare
Excellens Mare Awards
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Os Prémios Excellens Mare têm periodicidade anual e resultam das escolhas 
efetuadas pelos membros do júri, após escuta de especialistas, associações  
e atores relevantes ligados ao Mar.

Este documento pretende apresentar os Prémios Excellens Mare.  
É um documento de natureza geral e meramente informativa, não se destinando 
a qualquer situação ou entidade em particular e não constitui uma opinião da 
PwC, não vincula qualquer dos membros do júri, nem substitui aconselhamento 
profissional adequado ao caso concreto. A PwC não se responsabilizará  
por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base  
na informação aqui descrita.

The Excellens Mare Awards are annual and result from choices made by members 
of the jury, after listening to experts, associations and relevant actors linked  
to the Sea. 

This document is intended to present the Excellens Mare Awards. It is a document 
of a general and merely informational nature; it is not intended for any particular 
situation or entity and does not constitute an opinion of PwC, it is not binding on 
any of the members of the jury, nor should it substitute appropriate professional 
advice for specific situations. PwC is not responsible for any damage or loss 
resulting from any decision.

Júri dos Prémios Excellens Mare
Jury for The Excellens Mare Awards

Presidente – Miguel Marques

Membros – António Costa e Silva 
António Isidoro
Helena Vieira
Isabel Gião de Andrade
João Pedro Azevedo
Maria Celeste Hagatong
Pedro Quintela
Sofia Galvão

Chairman – Miguel Marques

Members – António Costa e Silva
António Isidoro
Helena Vieira
Isabel Gião de Andrade
João Pedro Azevedo
Maria Celeste Hagatong
Pedro Quintela
Sofia Galvão
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Categorias dos Prémios Excellens Mare 2019
Categories for The Excellens Mare Awards 2019

Prémio Excellens Mare 
Excellens Mare Award

Prémio Valoris Mare 
Valoris Mare Award

Prémio Identitas Mare 
Identitas Mare Award

Prémio Navigare Mare 
Navigare Mare Award

Prémio Athletice Mare 
Athletice Mare Award

Prémio Scientia Mare 
Scientia Mare Award

Prémio Natura Mare 
Natura Mare Award
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Prémio Excellens Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito
de pessoas ou entidades que desempenhem ou tenham
desempenhado um papel fundamental (i) na implementação 
de uma visão integrada de desenvolvimento económico 
sustentável das atividades do Mar ou (ii) com impacto positivo 
e transversal em setores importantes da economia do mar.

Prémio Valoris Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência de pessoas,
empresários, empresas ou entidades que criam valor  
e geram riqueza no âmbito da economia do Mar.

Prémio Identitas Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que utilizam as temáticas do meio 
aquático como recurso essencial e meio inspirador das suas 
produções de arte e cultura, desde a música, escultura,  
pintura, escrita, fotografia, cinema..., bem como outros 
projetos que promovam a cultura marítima.

Prémio Navigare Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de 
pessoas ou entidades (i) com provas dadas na segurança 
(“safety”) de pessoas que contactam com o meio aquático; 
ou (ii) que tenham criado formas de cooperação relevantes 
entre atores relacionados com o mar com o objetivo de 
desenvolverem atividades conjuntas que acrescentem 
valor; (ou) (iii) com muita experiência de trabalho em meio 
aquático, nomeadamente que operem muitas horas em 
embarcações, plataformas ou outras estruturas em contacto 
direto com o meio aquático.

Prémio Athletice Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que utilizam e/ou promovem o meio
aquático como contexto de atividades físicas e desportivas.

Prémio Scientia Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de 
pessoas ou entidades que produzem avanços significativos no 
conhecimento do meio aquático ou que promovam a inovação 
azul.

Prémio Natura Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que atuem no sentido da preservação 
e valorização do meio aquático.

Excellens Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or 
entities who have performed a remarkable role (i) in the 
implementation of an integrated vision of sustainable 
economic development of sea-related activities or (ii) with 
positive and transversal impact in important sea industries.

Valoris Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals,
entrepreneurs, companies or entities that create value and
generate wealth in the economy of the sea.

Identitas Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or 
entities who use sea themes as an essential resource and 
means of inspiring their productions for art, including music, 
sculpture, painting, writing, photography, cinema,… as well 
as other projects that promote marine culture.

Navigare Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or 
entities (i) with proven merit in safety of people in contact 
with the sea; or (ii) who have created forms of cooperation 
between relevant players related with the sea in order 
to develop joint activities that add value; or (iii) with 
considerable experience working at sea, including operating 
hours in vessels, platforms or other structures in direct 
contact with the aquatic environment.

Athletice Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or 
entities that use and/or promoting the sea as the context for 
physical activities and sports.

Scientia Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals 
or entities that produce significant advances in the 
understanding of the aquatic environment or that promote 
blue innovation.

Natura Mare Award
Aims to recognise excellence and the merit of individuals or
entities that are active in the valorization and preservation of 
the aquatic environment.

Prémios Excellens Mare – Âmbito de cada categoria
The Excellens Mare Awards – Scope of each category



PwC     7Premiados Excellens Mare | Excellens Mare Winners 
2019

Prémios  
Excellens Mare

Prémio Excellens Mare 2019: António Saraiva 
Excellens Mare Award 2019: António Saraiva

Prémio Valoris Mare 2019: FIEC – Federação das Indústrias 
 do Estado do Ceará 
Valoris Mare Award 2019: FIEC – Federação das Indústrias 
 do Estado do Ceará

Prémio Identitas Mare 2019: Heróis do Mar 
Identitas Mare Award 2019: Heróis do Mar

Prémio Navigare Mare 2019: PLOCAN – Plataforma  
Oceânica de Canárias 
Navigare Mare Award 2019: PLOCAN – The Oceanic Platform  
of the Canary Islands

Prémio Atheletice Mare 2019: Tiago Pires (“Saca”) 
Atheletice Mare Award 2019: Tiago Pires (“Saca”)

Prémio Scientia Mare 2019: NOAA - National Oceanic  
and Atmospheric Administration 
Scientia Mare Award 2019: NOAA - National Oceanic  
and Atmospheric Administration

Prémio Natura Mare 2019: Nuno Sá  
Natura Mare Award 2019: Nuno Sá 

Premiados Excellens Mare 2019
Winners Excellens Mare 2019
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Prémio Excellens Mare 2019: António Saraiva

António Saraiva conhece como ninguém todas a funções do 
mundo empresarial e do mundo associativo. Foi operário, foi 
presidente de Comissão de Trabalhadores, tornou-se gestor, 
mais tarde tornou-se empresário e Presidente  
da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

Nasceu no distrito de Beja e cedo iniciou carreira 
profissional em Lisboa, onde estudou na escola industrial, 
antes de ingressar no maior estaleiro naval do país, a 
Lisnave. A indústria da Construção Naval, foi a primeira 
grande escola profissional e o primeiro grande contacto com 
o recurso mar. 

No mundo empresarial e no mundo associativo tem sido um 
incansável promotor de uma visão integrada dos assuntos 
do mar, assente numa forte cooperação entre todas as 
partes interessadas no tema. Desde sempre tem defendido 
a importância estratégica do mar para Portugal e para o 
Mundo e, nos últimos anos, na qualidade de Presidente do 
Observatório da Cooperação na Economia do Mar, tem sido 
o rosto da promoção da cooperação transversal e de uma 
visão integrada para as atividades no mar.

Excellens Mare Award 2019: António Saraiva
 
António Saraiva knows like no one else all the functions of 
the business world and the associative world. He was a 
worker, he was the Chairman of the Workers’ Committee, 
he became manager, later he became entrepreneur and 
President of the CIP - Business Confederation of Portugal.

He was born in Beja and soon began his professional career 
in Lisbon, where he studied at the industrial school, before 
joining the largest shipyard in the country, Lisnave. The 
Shipbuilding industry was the first major professional school 
and the first major contact with the sea.

In the business world and in the associative world it has 
been a relentless promoter of an integrated vision of the 
activities of the sea, based on a strong cooperation between 
all the interested parties in the subject. He has always 
defended the strategic importance of the sea for Portugal 
and the World and, in recent years, as President of the 
Observatory of Cooperation in the Economy of the Sea, has 
been the face of promoting transversal cooperation and an 
integrated vision for activities at sea.

Premiados 2019
Winners 2019
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Prémio Valoris Mare 2019: FIEC – Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará

O Sistema FIEC – Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará, presidido por Beto Studart, é formado pelo 
Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) e Centro Internacional de Negócios e está presente em 
Fortaleza e em municípios importantes do Estado do Ceará, 
no Brasil.

De forma pioneira a nível mundial no universo das 
Federações de Indústria, a Federação das Indústrias do 
Ceará definiu, no conjunto das suas estratégias, uma 
rota estratégica específica para a economia do mar, que 
visa sinalizar caminhos de construção do futuro, num 
horizonte temporal até 2025. Para a implementação da 
rota estratégica da economia do mar foi constituída uma 
sólida equipa técnica, que já produziu o estudo sócio 
económico que caracteriza a economia do mar do Estado 
do Ceará e o estudo de tendências que analisa em detalhe a 
evolução das indústrias do mar. De forma bastante inclusiva, 
envolvendo a comunidade marítima e todas as entidades 
relevantes, já começou a implementação no terreno da 
estratégia pioneira que visa gerar valor através do mar.

Valoris Mare Award 2019:  FIEC – Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará
 
The FIEC System - Federation of Industries of the State of 
Ceará, chaired by Beto Studart, is made up of the SESI, the 
National Industrial Learning Service (SENAI), the Euvaldo 
Lodi Institute (IEL) and the International Business Center, 
present in Fortaleza and in important municipalities of the 
State of Ceará, Brazil.

The Federation of Industries of Ceará has been pioneer in 
the context of Federation of Industries. The Federation of 
Industries of Ceará in all its strategies, has defined a specific 
strategic route for the economy of the sea, which aims to 
signal future paths, within a time horizon until 2025. For 
the implementation of the strategic route of the economy 
of the sea, a solid technical team has been established, 
which has already produced the socio-economic study that 
characterizes the economy of the sea of the State of Ceará 
and the study of trends that analyzes in detail the evolution 
of the sea. In a very inclusive way, involving the maritime 
community and all relevant entities, the pioneering strategy 
to generate value through the sea has already begun to be 
implemented on the ground.

Premiados 2019
Winners 2019
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Prémio Identitas Mare 2019: Heróis do Mar

A banda Heróis do Mar surgiu no início da década de 80. A 
escolha do nome «Heróis Do Mar», tirado do primeiro verso 
do hino nacional português, A Portuguesa, não foi um mero 
acaso, pois pretendia-se representar Portugal, a sua história 
e a sua maritimidade.

Vários foram os discos e as músicas que obtiveram grande 
reconhecimento público, desde “Saudade”, “Brava dança 
dos heróis”, “Amor”, “Paixão” e “O Inventor”.

De uma forma arrojada, nas letras, na musicalidade e no 
visual, o projeto Heróis do Mar construiu um legado cultural 
que sendo bastante inovador manteve-se sempre fiel às 
raízes marítimas portuguesas, divulgando assim, de uma 
maneira muito própria, a cultura marítima de Portugal.

Identitas Mare Award 2019: Heróis do Mar
 
The band Heróis do Mar appeared in the early 1980’s. The 
choice of the name “Heroes of the Sea”, taken from the first 
verse of the Portuguese national anthem, “A Portuguesa”, 
was not a mere chance, since it was intended to represent 
Portugal, its history and its maritimity.

Several were the records and the songs that obtained great 
public recognition, from “Saudade”, “Brave dance of the 
heroes”, “Love”, “Passion” and “The Inventor”.

In a bold way, in lyrics, musicality and visual, the project 
Heroes of the Sea built a cultural legacy that, being very 
innovative, always remained faithful to the Portuguese 
maritime roots, thus communicating, in a very own way, the 
maritime culture of Portugal.

Premiados 2019
Winners 2019
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Prémio Navigare Mare 2019: PLOCAN – Plataforma 
Oceânica de Canárias

A Plataforma Oceânica das Ilhas Canárias (PLOCAN) 
é uma Infraestrutura de Pesquisa (RI), criada em 2007, 
rotulada pelo Roteiro Nacional Espanhol ICTS (Infraestrutura 
Científica e Tecnológica Única), co-financiada pelo Ministério 
da Economia e Competitividade do governo espanhol. 
e o Governo das Canárias e pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do Programa 
Operacional das Ilhas Canárias.

A PLOCAN é um observatório oceânico para a 
monitorização contínua e em tempo real de áreas como o 
estudo das mudanças climáticas globais e a acidificação 
dos oceanos, ecossistemas de colunas de água e mar 
profundo, biogeoquímica oceânica e geofísica.

A forma como a PLOCAN opera é um exemplo internacional 
de excelência em termos de cooperação entre atores 
relevantes relacionados com o mar, a fim de desenvolver 
atividades conjuntas que acrescentem valor ao oceano.

Navigare Mare Award 2019: PLOCAN – The Oceanic 
Platform of the Canary Islands 

The Oceanic Platform of the Canary Islands (PLOCAN) is 
a Research Infrastructure (RI), created in 2007, labelled by 
the ICTS (Unique Scientific and Technological Infrastructure) 
Spanish National Roadmap, co-funded by the Economy 
and Competitiveness Ministry of the Spanish government 
and the Canary Islands government and by the European 
Regional Development Fund (ERDF) under the Operational 
Programme of the Canary Islands.

PLOCAN is an ocean observatory for the continuous and 
real-time monitoring in fields such as the study of global 
climate change and ocean acidification, water-column 
and deep-sea ecosystems, ocean biogeochemistry and 
geophysics. 

The way PLOCAN operates is an international example of 
excellence in terms of cooperation between relevant players 
related with the sea in order to develop joint activities that 
add value to the ocean.

Premiados 2019
Winners 2019
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Prémio Athletice Mare 2019: Tiago Pires (“Saca”)

Tiago Pires, também conhecido por “Saca”, é uma 
referência do surf. O Tiago foi o primeiro surfista português 
a qualificar-se para o World Championship Tour (WCT), o 
campeonato de elite do surf em que competem anualmente 
os 34 melhores atletas do Mundo, onde permaneceu 
durante 7 anos consecutivos a representar e prestigiar as 
cores de Portugal.

“Saca” nasceu em Lisboa e começou a surfar aos 11 anos 
nas ondas da Ericeira, vencendo, desde então, vários 
campeonatos em Portugal e no estrangeiro. A sua carreira 
internacional de quase 20 anos é plena de momentos de 
tremendo destaque.

Como atleta de elite, com o seu grande profissionalismo e 
resiliência, pôs Portugal no mapa do surf mundial e mudou a 
abordagem a este desporto de muitos jovens portugueses, 
que começaram a acreditar que, no surf, uma carreira 
profissional é possível.

Athletice Mare Award 2019: Tiago Pires (“Saca”)

Tiago Pires, also known as “Saca”, is a surf reference in 
Portugal. Tiago was the first Portuguese surfer to qualify 
for the World Championship Tour (WCT), the elite surfing 
championship where the 34 best athletes in the world 
compete annually, where they remained for 7 consecutive 
years representing and honoring the colors of Portugal.

“Saca” was born in Lisbon and began surfing at the age 
of 11 on the waves of Ericeira, winning, since then, several 
championships in Portugal and abroad. His international 
career of almost 20 years is full of moments of tremendous 
prominence.

As an elite athlete, with his great professionalism and 
resilience, he put Portugal on the world surfing map and 
changed the approach to this sport of many Portuguese 
youngsters, who began to believe that in surfing a 
professional career is possible.

Premiados 2019
Winners 2019
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Prémio Scientia Mare 2019: NOAA - National Oceanic 
and Atmospheric Administration

A NOAA - Administração Nacional Oceânica e Atmosférica 
é uma agência científica americana dentro do Departamento 
de Comércio dos Estados Unidos, que se concentra 
nas condições dos oceanos, das principais vias fluviais 
e da atmosfera. A missão da NOAA estende-se desde 
a superfície do sol até às profundezas do oceano. A 
excelência do trabalho realizado pela NOAA está organizada 
em sete áreas: Meteorologia, Clima, Satélites, Pesquisa, 
Marinha e Aviação, Cartografia e Santuários.

Meteorologia: O Serviço Nacional de Meteorologia da 
NOAA está a construir uma nação preparada, fornecendo 
melhores informações para melhores decisões para salvar 
vidas e fornecer meios de subsistência.

Clima: Desde supercomputadores e modelos de última 
geração até observações e perspetivas, fornece dados, 
ferramentas e informações para ajudar as pessoas a 
entenderem e se prepararem para a variabilidade e a 
mudança climática.

Satélites: Coleta de dados para monitorar e entender o 
nosso dinâmico planeta.

Pesquisa: A NOAA fornece a base de pesquisa para 
entender o nosso planeta, inovações tecnológicas e 
avanços científicos que melhoram as nossas vidas.

Marinha e Aviação: O Escritório de Operações Marítimas e 
Aeronáuticas (OMAO) da NOAA administra a frota de navios 
e aeronaves da NOAA e treina mergulhadores para facilitar a 
observação da Terra.

Cartografia: o Sistema Nacional de Referência Espacial da 
NOAA – é a fonte oficial do governo dos EUA para medições 
precisas de latitude, longitude e elevação.

Santuários: Lugares costeiros e marinhos que o Serviço 
Nacional do Oceano da NOAA trabalha para proteger.

Os resultados do excelente trabalho da NOAA estão a 
provocar avanços significativos na compreensão dos 
oceanos, com impacto relevante no desenvolvimento 
sustentável dos Estados Unidos da América e do mundo.

Scientia Mare Award 2019: NOAA - National Oceanic 
and Atmospheric Administration 

The National Oceanic and Atmospheric Administration is 
an American scientific agency within the United States 
Department of Commerce that focuses on the conditions of 
the oceans, major waterways, and the atmosphere. NOAA’s 
mission spans from the surface of the sun to the depths of 
the ocean. The excellence of the work performed by NOAA 
is organized in seven areas: Weather, Climate, Satellites, 
Research, Marine & Aviation, Charting and Sanctuaries.

Weather: NOAA’s National Weather Service is building a 
Weather-Ready Nation by providing better information for 
better decisions to save lives and livelihoods.

Climate: From supercomputers and state-of-the-art models 
to observations and outlooks, provides data, tools, and 
information to help people understand and prepare for 
climate variability and change.

Satellites: Gathering data to monitor and understand our 
dynamic planet.

Research: NOAA Research provides the research 
foundation for understanding our planet and technological 
innovation and scientific advances that improve our lives.

Marine & Aviation: NOAA’s Office of Marine and Aviation 
Operations (OMAO) administers the NOAA fleet of ships 
and aircraft, and trains divers to safely facilitate Earth 
observation.

Charting: The NOAA National Spatial Reference System—
the official U.S. government source for precise latitude, 
longitude, and elevation measurements

Sanctuaries: Coastal and marine places that NOAA’s 
National Ocean Service works to protect. 

The results of NOAA’s outstanding work are causing 
significant advances in the understanding of the oceans 
with relevant impact on the sustainable development of the 
United States of America and the World.

Premiados 2019
Winners 2019
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Contribua para uma cultura de segurança no mar!  
Em lazer ou em trabalho, cumpra com as regras de salvaguarda 
da vida humana no mar.  
Há mar e mar, há ir e voltar.

A preservação ambiental valoriza o mar!

Contribute to a culture of safety at sea!  
In leisure or work, follow the safety rules for lives at sea.  
Go to sea and return safely.

Environmental preservation gives value to the sea!

Prémio Natura Mare 2019: Nuno Sá 

Um curso de mergulho que fez, enquanto ainda estudava 
Direito, alterou a sua vida profissional. Percebeu que a sua 
vocação estava ligada ao mar e assim que concluiu a sua 
licenciatura em Direito, ingressou num curso de Biologia 
Marinha na Universidade dos Açores.

A excelência da fauna marinha dos Açores fizeram com que 
Nuno Sá quisesse captar, através da fotografia, a beleza 
dos animais marinhos que observava no decurso do curso 
de Biologia Marinha que estava a frequentar. Gostou tanto 
da fotografia subaquática que decidiu fazer carreira como 
fotógrafo de animais marinhos, particularmente de grandes 
espécies, pela sua completa imprevisibilidade fotográfica.

Da fotografia migrou para o video subaquático, onde fez 
recentemente parte da equipa que filmou a série icônica 
da BBC Blue Planet 2. Ao longo da sua fantástica carreira 
tem dado um extraordinário contributo para que as pessoas 
se apercebam do património natural português e mundial. 
Tem conseguido através da excecional qualidade da sua 
fotografia e vídeo alertar as pessoas para a necessidade 
fundamental de se preservar e valorizar a vida marinha.  

Natura Mare Award 2019: Nuno Sá  

A diving course that he did, while still studying Law, changed 
his professional life. He realized that his vocation was linked 
to the sea and as soon as he finished his degree in Law, he 
enrolled in a course in Marine Biology at the University of the 
Azores.

The excellence of the marine fauna of the Azores made 
Nuno Sá want to capture, through photography, the beauty 
of the marine animals that he observed during the course 
of Marine Biology that he was attending. He liked both 
underwater photography so much that he decided to make  
a career as a marine animal photographer, particularly of 
large species, for his complete photographic unpredictability.

From the photo he migrated to the underwater video, where 
he recently made part of the team that filmed the iconic BBC 
series Blue Planet 2. Throughout his fantastic career he has 
made an extraordinary contribution to make people aware of 
the Portuguese and world natural heritage. It has achieved 
through the exceptional quality of its photography and vídeo 
to alert people to the fundamental need to preserve and 
enhance marine life.    

Premiados 2019
Winners 2019
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Prémios  
Excellens Mare

Miguel Marques,
Economy of the Sea Partner
miguel.marques@pt.pwc.com

Lisboa
Lisbon

Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 – 2º
1069-316 Lisboa
Tel.: 213 599 000
Fax: 213 599 999

Porto
Oporto

o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 – 5º
4150-074 Porto
Tel.: 225 433 000
Fax: 225 433 499

Praia
Praia

Edifício BAI Center, Piso 2 Direito
Avenida Cidade de Lisboa
C.P. 303 Cidade da Praia
República de Cabo Verde
Tel: (+238) 261 5934
Fax: (+238) 261 6028

Luanda
Luanda

Edifício Presidente
Largo 17 de Setembro n.º 3
1º andar – Sala 137
Luanda – República de Angola
Tel: (+244) 227 286 109 
         (+244) 227 286 111
Fax: (+244) 222 311 213

Contactos
Contacts
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