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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 a Gala 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 Gala. 
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.
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Opening 
• Minister of the Sea, Prof. Ricardo Serrão Santos

• PwC Global Chairman, Bob Moritz

• Viana do Castelo’s Mayor, Eng. José Maria Costa

• Excellens Mare President of the Jury,

Miguel Marques

Excellens Mare Messages

Excellens Mare Awards Ceremony 
• Identitas Mare Award

• Navigare Mare Award

• Athletice Mare Award

• Scientia Mare Award

• Diploma Revelação Azul Inovação

• Diploma Revelação Azul Empreendedorismo

• Natura Mare Award

• Valoris Mare Award

• Excellens Mare Award

Excelllens Mare Tribute
• Armed Forces

• Navy

• Navy Band

• Viana do Castelo

• Blue Front Line

• HELM one Decade

Presentation of excerpts from the Musical Work 
“Sea at the HELM”

Abertura 
• Ministro do Mar, Prof. Ricardo Serrão Santos

• Chairman Global da PwC, Bob Moritz

• Presidente da Câmara Municipal de Viana

do Castelo, Eng. José Maria Costa

• Presidente do Júri Excellens Mare,

Miguel Marques

Mensagens Excellens Mare

Entrega de Prémios Excellens Mare 
• Prémio Identitas Mare

• Prémio Navigare Mare

• Prémio Athletice Mare

• Prémio Scientia Mare

• Diploma Revelação Azul Inovação

• Diploma Revelação Azul Empreendedorismo

• Prémio Natura Mare

• Prémio Valoris Mare

• Prémio Excellens Mare

Tributo Excelllens Mare
• Forças Armadas

• Marinha

• Banda da Armada

• Viana do Castelo

• Linha da Frente Azul

• LEME uma Década

Apresentação de excertos da Obra Musical 
“ Mar ao LEME”

Apresentadora: Ana Sofia Campos Gala Host: Ana Sofia Campos.

Programa
Programme
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Abertura
Opening

Presidente do Júri Excellens Mare, Miguel Marques | Excellens Mare President of the Jury, 

Miguel Marques

Ministro do Mar, Prof. Ricardo Serrão Santos | Minister of the Sea, Prof. Ricardo Serrão Santos Chairman Global da PwC, Bob Moritz | PwC Global Chairman, Bob Moritz 

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José Maria Costa | Viana do Castelo’s 

Mayor, Eng. José Maria Costa
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Mensagens
Messages

Mané Ferrari, ACATMAR Ricardo Cavalcante, Presidente da FIEC | Ricardo Cavalcante, FIEC President

Peter Heffernan, Embaixador dos Oceanos | Peter Heffernan, Ocean Ambassador Craig McLean, NOAA | Craig McLean, NOAA
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Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Identitas Mare 2020: 

Fundação Gil Eannes

A Fundação Gil Eannes nasce no contexto da meritória 

ação dos cidadãos de Viana do Castelo que resgataram 

da sucata o icónico Navio Hospital Gil Eannes, construído 

nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Este emblemático 

navio iniciou a sua atividade como hospital em 1955, 

apoiando durante décadas a frota bacalhoeira portuguesa 

que atuava nos bancos da Terra Nova e Gronelândia. 

Após ter sido desativado esteve quase para ser desmantelado, 

no entanto, o extraordinário gesto dos Vianenses que, 

considerando-o património cultural e afetivo da cidade, 

o compraram, o reabilitaram e o transformaram num excelente 

espaço museológico, salvando assim este símbolo 

da epopeia da pesca do bacalhau. Desde que a gestão 

deste património foi entregue à Fundação Gil Eannes mais 

de um milhão de pessoas visitaram este fantástico navio.

Identitas Mare Award 2020: 

Gil Eannes Foundation 

The Gil Eannes Foundation was born in the context of the 

extraordinary action of the citizens of Viana do Castelo 

who rescued from scrap the iconic Gil Eannes Hospital Ship, 

built in the shipyards of Viana do Castelo. This emblematic 

ship started its activity as a hospital in 1955, supporting 

the Portuguese cod fleet that operated in the banks 

of Newfoundland and Greenland for decades.

After being deactivated, it was to be dismantled; however, 

there was an extraordinary gesture by the citizens of Viana 

who, considering it cultural and affective heritage of the city, 

bought it, rehabilitated it and transformed it into an excellent 

museum, thus saving this symbol from the cod fishing 

odyssey. Since the management of this heritage was handed 

over to the Gil Eannes Foundation, more than one million 

people have visited this fantastic ship.
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Fundação Gil Eannes - Navio Museu

José Maria Costa, Presidente da Fundação Gil Eannes | José Maria Costa, Gil Eannes Foundation President



8    PwC    Gala 2020 Prémios Excellens Mare | Excellens Mare Awards

Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Navigare Mare 2020: 

Revista de Marinha

A Revista de Marinha é uma publicação que tem no mar 

o seu tema central. Com publicação ininterrupta desde 

1937, é hoje uma das mais antigas revistas portuguesas 

em circulação. 

A qualidade e relevância da informação constante do conteúdo 

editorial, bem como a diversidade de autores e temáticas 

dos artigos publicados, fazem com que, ao longo dos 

mais de 80 anos da sua existência, a Revista de Marinha 

informe a comunidade marítima nacional e, ao mesmo 

tempo, provoque a construção de cooperações entre líderes 

relacionados com a atividade marítima.

Navigare Mare Award 2020: 

Revista de Marinha

Revista de Marinha is a publication with the sea as its 

central theme. With uninterrupted publication since 1937, 

today it is one of the oldest Portuguese magazines 

in circulation.

The quality and relevance of the information contained 

in its editorial content, as well as the diversity of authors 

and topics of the articles published, not only has allowed 

the Revista de Marinha to inform the national maritime 

community over the more than 80 years of its existence, 

but also promote cooperation between leaders related 

to maritime activities.
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Revista de Marinha

Cláudia Rocha, Partner da PwC | Cláudia Rocha, PwC Partner Vice Almirante Alexandre Henrique da Fonseca, Revista de Marinha



10    PwC    Gala 2020 Prémios Excellens Mare | Excellens Mare Awards

Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Athletice Mare 2020: 

Francisco Lufinha

Com toda uma vida ligada ao mar, Francisco Lufinha é uma 

referência de excelência na promoção dos desportos náuticos, 

em especial, o Kitesurf. Após um extraordinário percurso 

de prática desportiva náutica, nas modalidades de vela, 

onde representou Portugal ao mais alto nível, water skiing, 

wakeboarding e windsurfing, alcançou, no kitesurfing, a proeza 

de ser recordista mundial de longa distância com 874 Km 

navegados, entre Portugal Continental e a Ilha da Madeira.

Scientia Athletice Award 2020: 

Francisco Lufinha 

With a whole life linked to the sea, Francisco Lufinha is 

a reference of excellence in the promotion of water sports, 

especially kitesurf. After an extraordinary journey in nautical 

sports, including sailing, in which he represented Portugal 

at the highest level, as well as water skiing, wakeboarding 

and windsurfing, it was in kitesurfing that he achieved the feat of 

becoming a world record holder for long distance, sailing 874 km 

between Continental Portugal and Madeira.
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Francisco Lufinha

Helena Vieira, Membro do Júri | Helena Vieira, Member of the Jury Francisco Lufinha
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Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Scientia Mare 2020: 

INESC TEC 
 
Com a missão de promover avanços científicos e tecnológicos, 

assim como inovação de base tecnológica, através 

da transferência de novos conhecimentos e tecnologias 

para a indústria, serviços e administração pública, 

o INESC TEC tornou-se uma referência internacional 

na produção de conhecimento e inovação de base 

tecnológica nas atividades marítimas, particularmente 

no que respeita ao oceano profundo.

Agrupando mais de 700 investigadores nos seus 13 centros 

de investigação e desenvolvimento, tem investido nas 

oportunidades do mar, de forma relevante, estando neste 

momento inserido em 18 projetos internacionais que 

representam cerca de 60 milhões de euros de investimento 

em I&D.

Scientia Mare Award 2020: 

INESC TEC 

With the mission of promoting scientific and technological 

advances, as well as technological innovation, through the 

transfer of new knowledge and technologies to industry, 

services and public administration, INESC TEC has become 

an international reference in the production of knowledge 

and innovation with a technological basis in maritime 

activities, in particular the deep ocean.

Bringing together more than 700 researchers in its 13 research 

and development centres, it has invested relevantly 

in the opportunities of the sea and is currently involved 

in 18 international projects that represent around 60 million 

euros of investment in R&D.



 Gala 2020     PwC     13Prémios Excellens Mare | Excellens Mare Awards

2020

Prémios  
Excellens Mare

António Isidoro, Membro do Júri | António Isidoro, Member of the Jury

INESC TEC João Claro, INESC TEC
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Diplomas Revelação Azul
Blue Revelation Diplomas

Tendo em conta a importância do reconhecimento 
da excelência e do mérito nas atividades do mar efetuada
no contexto dos Prémios Excellens Mare e a experiência
de sucesso das Galas Excellens Mare já realizadas, 
a PwC Portugal considera importante abrir a oportunidade 
de destacar projetos de inovação e de empreendedorismo
com potencial de desenvolvimento futuro das atividades
do mar, criando assim uma ponte entre projetos consagrados, 
com histórico de resultados, e projetos emergentes com 
potencial de futuro. Neste contexto nascem os Diplomas 
Revelação Azul.

Taking into account the importance of the recognition 
of excellence and merit of sea activities carried out 
in the context of the Excellens Mare Awards and the 
successful experience of the Excellens Mare Galas, 
PwC Portugal considers that it is important to provide 
an opportunity to highlight innovation and entrepreneurship 
projects with potential for the future development of sea 
activities, thereby creating a bridge between projects 
with proven results and emerging projects with potential 
for the future. In this context, the Blue Revelation Diplomas 
have been conceived.

Diplomas  
Revelação Azul

PwC 2020
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PwC 2020

Diplomas  
Revelação Azul

Diplomas Revelação Azul
Blue Revelation Diplomas

Diploma Revelação Azul Inovação 2020: 

Blue Geo Lighthouse (BiGLe)

A empresa Blue Geo Lighthouse (BiGLe) considera 

as ciências, tecnologias e inovação azuis prioritárias 

para um desenvolvimento sustentável das atividades 

do mar. Neste contexto, iniciou um inovador projeto 

de investimento, em termos de processos, que visa 

aumentar a capacidade nacional de embarcações 

de investigação científica, criando um modelo próprio 

de sustentabilidade económico-financeira e ambiental.

Blue Revelation Diploma Innovation 2020: 

Blue Geo Lighthouse (BiGLe)

Blue Geo Lighthouse (BiGLe) considers blue sciences, 

technologies and innovation to be a priority for the 

sustainable development of sea activities. In this context, 

it initiated an innovative investment project, in terms 

of processes, which aims to increase the national capacity 

of scientific research vessels, creating a model of economic, 

financial and environmental sustainability.

Pedro Quintela, Membro do Júri | Pedro Quintela, Member of the Jury João Fonseca Ribeiro, BiGLe
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Diplomas Revelação Azul
Blue Revelation Diplomas

Diploma Revelação Azul Empreendedorismo 2020: 

SEAentia

Aproveitando a oportunidade resultante da necessidade 

de maior quantidade de proteína alimentar do mar 

de elevada qualidade a SEAentia está a investir na produção 

de corvina em aquacultura totalmente controlada que garante 

o bem-estar animal e otimiza os custos de produção. 

A qualidade do projeto revela potencial de crescimento futuro.

Blue Revelation Diploma: Entrepreneurship 2020: 

SEAentia

Taking advantage of the opportunity resulting from the 

need for a higher quantity of high quality sea food protein, 

SEAentia is investing in the production of meagre fish specie 

in fully controlled aquaculture that guarantees animal welfare 

and optimizes production costs. The quality of the project 

reveals potential for future growth.

João Pedro Azevedo, Membro do Júri |  João Pedro Azevedo, Member of Jury João Rito, SEAentia
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PwC 2020

Diplomas  
Revelação Azul

Diplomas  
Revelação Azul

PwC 2020
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Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Natura Mare 2020: 

INTECMAR

O INTECMAR – Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio 

Mariño de Galicia desde 2004 que, seguindo uma prática 

de elevada qualidade técnica das suas equipas, controla 

a qualidade da água do mar na Galiza, bem como procede 

ao controlo técnico sanitário dos produtos do mar desta 

região de Espanha.

A sua extraordinária ação técnica e grande espírito 

de cooperação com a comunidade marítima e com 

a academia tem sido elogiada a nível internacional 

sendo considerada uma referência no apoio à preservação 

e valorização do meio aquático.

Natura Mare Award 2020: 

INTECMAR  

INTECMAR – Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio

Mariño de Galicia since 2004, following high technical quality 

patterns of its teams, controls the quality of sea water in 

Galicia, as well as carries out the technical sanitary control 

of sea food products in this Spain region.

Its extraordinary technical action and great spirit of cooperation 

with the maritime community and with the academy has 

been praised internationally and is considered a reference 

in supporting the preservation of the aquatic environment.
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Equipa INTECMAR

Isabel Gião de Andrade,  Membro do Júri | Isabel Gião de Andrade, Member of Jury Mª Covadonga Salgado, INTECMAR
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Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Valoris Mare 2020: 

Grupo PSA

Com uma extraordinária experiência na gestão de terminais 

portuários, que lhe permite movimentar, a nível global, 

cerca de 230 mil contentores por dia, o grupo PSA contribui 

diariamente para a melhoria contínua dos serviços de gestão 

de terminais portuários em todo o mundo e assegura 

a circulação fluida de uma parte muito significativa da carga 

marítima intercontinental que chega aos terminais portuários 

por si geridos. A sua ação de excelência em muito contribui 

para acrescentar significativo valor ao setor onde opera.

Valoris Mare Award 2020: 

Grupo PSA

With extraordinary experience in the management of port 
terminals, allowing it to handle, globally, around 230,000 
containers per day, the PSA group contributes to the 
continuous improvement of port terminal management 
services worldwide and ensures the fluid circulation of a very 
significant part of the intercontinental maritime cargo that 
arrives at the port terminals it manages. PSA’s excellence 
greatly contributes to adding significant value to the sector 
in which it operates.
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Grupo PSA

Francisco Espregueira Mendes Voz de César Veríssimo, PSA | César Veríssimo’s voice | PSA
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Sessão de Entrega de Prémios
Excellens Mare Awards

Prémio Excellens Mare 2020: 

S.A.S Príncipe Albert II do Mónaco

Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert II do Mónaco, 

tem dedicado a Sua vida ao desenvolvimento sustentável 

dos oceanos e das comunidades costeiras. Através de Seu 

envolvimento pessoal como líder, como mergulhador 

e como explorador que visitou todos os oceanos, incluindo 

o Ártico e o Antártico, e através de Sua Fundação, que é 

uma referência global na proteção ambiental dos oceanos, 

Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert II do Mónaco 

tem uma experiência notável, com um extraordinário 

impacto global, na implementação de uma visão integrada 

de desenvolvimento sustentável das atividades relacionadas 

com o mar.

Excellens Mare Award 2020: 

H.S.H. Prince Albert II of Monaco
 
His Serene Highness Prince Albert II of Monaco has been 

dedicated throughout His life to the sustainable development 

of the oceans and coastal communities. Through his personal 

involvement as a leader, as a diver and as an explorer 

visiting every ocean, including the Arctic and the Antarctic, 

and through His Foundation which is a global reference 

in the ocean environmental protection, HSH Prince Albert II 

has a remarkable experience in the implementation of an 

integrated vision of sustainable development of sea-related 

activities with an extraordinary global impact.
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S.A.S. Príncipe Albert II do Mónaco | H.S.H. Prince Albert II of Monaco

Henrique Polignac de Barros, Embaixador | Henrique Polignac de Barros, Ambassador
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Membros do Júri
Members of the Jury

Presidente 

Miguel Marques

Membros

António Costa e Silva

António Isidoro

Helena Vieira

Isabel Gião de Andrade

João Pedro Azevedo

Pedro Quintela

Sofia Galvão

Chairman 

Miguel Marques

Members

António Costa e Silva

António Isidoro

Helena Vieira

Isabel Gião de Andrade

João Pedro Azevedo

Pedro Quintela

Sofia Galvão
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Discurso do Presidente do Júri
Chairman’s Speech

Miguel Marques, Presidente do Júri | Miguel Marques, Chairman
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Concerto Banda da Armada - Mar ao LEME
Banda da Armada Concert - Sea at the HELM

Banda da Armada - Teatro Faialense, Cidade da Horta - Açores | Navy Band - Faialense Theater, City of Horta - Azores
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Banda da Armada - Terminal de Cruzeiros de Lisboa | Navy Band - Lisbon Cruise Terminal
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Concerto Banda da Armada - Mar ao LEME
Banda da Armada Concert - Sea at the HELM

Nome da Obra: Mar ao LEME

Duração aproximada: 20 minutos

Autor: Helder Bettencourt

Estreia: Fevereiro de 2020, no Teatro Faialense, na cidade 

da Horta, nos Açores, pela Banda da Armada, dirigida 

pelo Maestro Délio Gonçalves

A obra “Mar ao LEME” foi escrita por solicitação da PwC 

Portugal, composta no âmbito da celebração dos 10 anos 

do projeto LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar.

Esta obra, celebrativa do LEME, chama a atenção 

para a necessidade de juntar esforços, entre pessoas, 

entre organizações, entre países, para odesenvolvimento 

sustentável dos oceanos. É composta por três partes, 

que podem ser apresentadas em conjunto 

ou separadamente.

I – Circum-navegação Tridimensional

“O mar, quando lança o seu feitiço, agarra-nos 
para sempre na sua rede de maravilhas”.
Jacques Cousteau

Esta primeira parte representa uma “Circum–navegação 

Tridimensional” pelo recurso mar, apresentando o mesmo 

de forma tridimensional, ventos, correntes, marés, mar calmo, 

mar revolto, profundidade do mar, vulcões submarinos, 

céu sobre o mar (espaço cidral necessário à navegação 

astronómica), animais marinhos, baleias, golfinhos, peixes, 

aves marinhas… É como se não existisse a ação humana 

mas somente o recurso mar, concluindo-se esta primeira 

parte, chamando a atenção para o valor natural deste recurso, 

que é necessário proteger e valorizar.

Music title: Sea at the HELM

Approximate duration: 20 minutes

Composer: Helder Bettencourt 

Premiere: February 2020, at Teatro Faialense, Azores, 

by the Navy Band, directed by Maestro Délio Gonçalves

The musical play ‘Sea at the HELM’ was written by 

request of PwC Portugal, composed for the celebration 

of Helm’s – Barometer PwC of the Economy of the Sea 

project’s 10 th anniversary.

This commemorative work of HELM (LEME) draws 

attention for the need to bring together people, 

organizations and countries, which aim for the ocean’s 

sustainable development. It consists of three parts, 

which can be played together or separately.

I – Three-Dimensional circum-navigation

“The sea, when it casts its spell, grabs us forever 
in its wonderland”.
Jacques Cousteau

This first part represents a “Three–Dimensional Circuit 

Navigation” by the sea resource, presenting it in a three- 

-dimensional way, winds, currents, tides, calm sea, rough 

sea, depth of the sea, undersea volcanoes, sky over the sea 

(cidral space fundamental to the astronomical navigation), 

sea animals, whales, dolphins, fish, seabirds… As if there 

was no human action but only the sea resource, concluding 

this first part with the intention to draw attention to the natural 

value of this resource, which it’s necessary to protect 

and value.



 Gala 2020     PwC     29Prémios Excellens Mare | Excellens Mare Awards

2020

Prémios  
Excellens Mare

II – Ilhas Arco-Íris

“No meio da bruma surge um arco-íris, 
desvendando a beleza das ilhas dos Açores e 
revelando todas as facetas do mar.”

Esta segunda parte da obra tem por objetivo apresentar 

a ação humana no mar, a defesa (segurança militar 

e salvaguarda vida humana), pesca, construção naval, 

transportes marítimos, portos, desportos náuticos, turismo, 

energia offshore, culturas e artes marítimas…

Nesta parte da obra existe um mosaico multicolorido que 

opera no mar, cada atividade tem a sua identidade própria 

e o mar dá sustento económico, assim como desenvolve 

culturas e tradições.

III – Ilhas que brilham

“As cores quentes das ilhas e do mar (arquipélago 
da Madeira), ligadas ao brilho do sol, ligadas 
ao brilho da areia e à forma de ser afável das 
pessoas, transmitem alegria e energia positiva.”

 

A terceira e última parte da obra tem o objetivo de incentivar 

ao conhecimento do mar e à cooperação, no sentido 

de chamar a atenção para a necessidade de juntar esforços, 

entre pessoas, entre organizações, entre indústrias, 

entre países, para que o mar fique ao leme do seu destino 

e promova o desenvolvimento sustentável da humanidade.

II – Rainbow Islands

“In the mist a rainbow appears, revealing the 
beauty of the Azores´ Islands, revealing every 
facet of the sea.”

The second part of the play aims to represent the human 

action in the sea, the defense (military security and human 

life safeguard), fishing, shipbuilding, sea transportation, 

ports, water sports, tourism, offshore energy, maritime arts 

and culture…

In this part of the play, there is a multicolored mosaic 

operating in the sea, each activity has its own identity. 

The sea’s part is providing economic support, as well 

as developing cultures and traditions.

III – Islands that shine

“The Islands and Sea’s warm colors (Madeira 
archipelago), along with the brightness of the sun, 
combined with the brightness of the sand, added 
to the kindness of the local people, transmits joy 
and positive energy.”

The third and final part of the play aims to encourage 

awareness and knowledge about the sea and raise 

cooperation for the cause, drawing attention to the need 

to join efforts between people, organizations, industries 

and countries, so that the sea is at the helm of its destiny, 

capable to promote the sustainable development 

of humanity.
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Tributo
Tribute

Forças Armadas - Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva 

Ribeiro

Marinha, Chefe do Estado-Maior-da Armada, Almirante António Mendes Calado

Banda da Armada | The Navy Band Tribute Viana do Castelo
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Celebração dos 10 anos do LEME | HELM 10 years CelebrationLinha da Frente Azul - Combate à Pandemia | Blue Front Line - Pandemia Fight

Prémios Excellens Mare 2020 | Excellens Mare 2020 Awards
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2020

Prémios  
Excellens Mare

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!

Evento organizado por:

Event organized by:

Apoios/Partners

Patrocinadores/Sponsors

Media partners
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Contactos
Contacts

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

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

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

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
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


