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Empresa | Company (1) 

 

3GNTW — Tecnologias de Informação, Lda. 
Morada | Address (2) R. de Giguinte, 290 

Mouquim 

4470-360 VILA NOVA DE FAMALICÃO 

Tel. | Phone (2) 252 377 120 

E-mail | E-mail (2) 3gnt@3gnt.net 

Sítio na Internet | Website http://www.3gntw.net 

Sócio-gerente | Managing partner Sérgio Araújo 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Sérgio Carlos Mesquita de Araújo..………………………..…..……....... 50% 

Mónica Machado Pinheiro ………………………………..………………. 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

274 424 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

8 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

08.02.2013 

 
Nota: Em 28-07-2017 a empresa comunicou o encerramento da oferta VoIP nómada. | On 28-07-2017 the company 
announced the termination of the nomadic VoIP offer.  
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Empresa | Company (1) 
 

AFR-IX Telecom, S.L. 
Morada | Address (2) Àlava, 61, 6º, 1 B2 

08005 BARCELONA 

SPAIN 

Tel. | Phone (2) +34 93 394 19 01 

E-mail | E-mail (2) legal@afr-ix.com 

Sítio na Internet | Website http://www.afr-ix.com 

co-CEO  Miguel Acero Antolínez 

Capital social | Share capital 3 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Zunder Systems, S.L.………………..………………………….….......... 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network 24.10.2013 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 24.10.2013 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  24.10.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) R. D, Edifício 120, Aeroporto de Lisboa 

1700-008 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 218 413 500 

E-mail | E-mail (2) telecoms@ana.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.ana.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

Jorge Ponce de Leão 

Capital social | Share capital 200 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Vinci Airports International, S.A. ………….…………….……..……........100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

736 308 000 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 250 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Outras redes fixas | Other fixed networks 30.08.2012 

 Outras redes fixas | Other fixed networks (*) 30.08.2012 

  

(*) Redes e Serviços de comunicações eletrónicas não acessíveis ao público | Non-public electronic communications 
networks and services. 
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Empresa | Company (1) 
 

AR Telecom – Acessos e Redes de 
Telecomunicações, S.A. 

Morada | Address (2) Edifício Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, 

1350-352 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 301 030 

E-mail | E-mail (2) monica.vieira@artelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.artelecom.pt 

Administrador | Director  Manuel Gonçalves 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

MCG Investment, Lda. …..………………….…………………………... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

6 077 774 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

45 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  07.05.2012 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual calling card service  07.05.2012 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  07.05.2012 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  07.05.2012 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  07.05.2012 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution 
service  

07.05.2012 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

07.05.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Associação de Moradores do Litoral de Almancil 
Morada | Address (2) Centro de Serviços Valverde  

Ferrarias - Vale de Lobo 

8135-018 ALMANCIL 

Tel. | Phone (2) 289 396 489 

E-mail | E-mail (2) admin@amla.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.amla.pt/ 

Presidente da Direcção | Chairman of 
the board 

Sean Moriarti 

Capital social | Share capital n.d. 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

n.d. 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 31.03.1999 

 
  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 17 

 

Empresa | Company (1) 
 

Associação dos Municípios da Terra Quente 
Transmontana 

Morada | Address (2) R. Fundação Calouste Gulbenkian, Ed. GAT 

5370-340 MIRANDELA 

Tel. | Phone (2) 278 201 430 

E-mail | E-mail (2) geral.amtqt@amtqt.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.amtqt.pt 

Presidente do conselho de diretivo | 
Chairman of directive council 

Fernando Francisco Teixeira de Barros 

Capital social | Share capital n.d. 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Municipio de Alfândega da Fé ………..…………………………………… 20% 

Municipio de Carrazeda de Ansiães ……………………………………… 20% 

Municipio de Macedo de Cavaleiros ……………………………………… 20% 

Municipio de Mirandela ……………..……………………………………… 20% 

Municipio de Vila Flor ……………………………………………….……… 20% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

128 517 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

30 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network 12.10.2017 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services  12.10.2017 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access servisse (*) 12.10.2017 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services (*) 12.10.2017 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) (*) 12.10.2017 

(*) Serviços de comunicações eletrónicas não acessíveis ao público | Non-public electronic communications services. 

 



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

Associação Porto Digital 
Morada | Address (2) Rua das Flores, 152 

4050-263 PORTO 

Tel. | Phone (2) 222 058 412 

E-mail | E-mail (2) geral@portodigital.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.portodigital.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

Filipe Camões de Almeida Araújo 

Capital social | Share capital 2 010 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Município do Porto………………..………………………….................... 33% 

Universidade do Porto……..……………….…………………………...... 33% 

Metro do Porto………………………………………………………...........33% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

620 854 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

10 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network 12.12.2011 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 12.12.2011 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 12.12.2011 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

AT&T – Serviços de Telecomunicações, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Tour Egée, 9-11,  

Allée de l'Arche 

F-92671 Courbevoie Cedex, FRANCE 

Tel. | Phone (2) + 33 1 41 88 45 38 

E-mail | E-mail (2) telecom.regulatory@intl.att.com 

Sítio na Internet | Website http://www.corp.att.com/emea/ 

Diretor | Director Michael John Springham 

Capital social | Share capital 74 700 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

AT&T Global Network Holdings B.V. .………………….……………… 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 730 311 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

3 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 02.08.1999 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 13.10.1995 

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications services 29.10.1997 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

Belgacom International Carrier Services (Portugal), 
S.A. 

Morada | Address (2) C/o Belgacom International Carrier Services, S.A. 

Rue Lebeau, 4 

1000 BRUXELLES - BELGIUM 

Tel. | Phone (2) + 32 2 547 53 44 

E-mail | E-mail (2) angelique.plateau@bics.com 

Sítio na Internet | Website http://www.bics.com 

Diretor | Director Daniel Kurgan 

Capital social | Share capital 150 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Belgacom International Carrier Services, S.A.………….…….…...…..100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

198 804 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

Rede pública de comunicações | Public communications network 06.04.2001 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

Bloomberg Finance, L.P. 
Morada | Address (2) (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Av. António Augusto de Aguiar, 27, r/c  

1050-012 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 552 755 

E-mail | E-mail (2) manuel.salema@cafl.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.bloomberg.com 

Mandatário | Mandatary Manuel Costa Salema (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Capital social | Share capital n.d. 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

n.d. 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services 30.09.2009 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.09.2009 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

Bloomberg, L.P. 
Morada | Address (2) (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Av. António Augusto de Aguiar, 27, r/c  

1050-012 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 552 755 

E-mail | E-mail (2) manuel.salema@cafl.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.bloomberg.com 

Mandatário | Mandatary Manuel Costa Salema (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Capital social | Share capital n.d. 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

n.d. 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services 26.03.2003 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 26.03.2003 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

BLU, S.A. 
Morada | Address (2) R. do Alecrim, 75, 2º 

1200-015 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 134 689 

E-mail | E-mail (2) geral@blu.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.blu.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José Gonçalves Teixeira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

DST Telecomunicações, SGPS, S.A. .….………….…………….…….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

755 757 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

7 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network 30.10.2013 

 Revenda de circuitos | Leased line resale service 30.10.2013 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.10.2013 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution 
service 

30.10.2013 

 Revenda do serviço de acesso à internet | Resale of internet access service 30.10.2013 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 30.10.2013 

 
Obs.: Empresa do Grupo DST | DST Group company 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

Broadband Portugal BBP, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. António Augusto de Aguiar, 19, 4º, Sala B 

1050-012 LISBOA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website n.d. 

CEO | CEO  Frederick Craig Farrill 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (13.03.2018) 

Airspan Spectrum Holdings Limited ……………..…..….…..………..…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

0 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Acesso de banda larga via rádio (BWA) | Broadband Wireless Access (BWA) 05.08.2010 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
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(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  
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Empresa | Company (1) 
 

BT Portugal – Telecomunicações, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Dom Francisco Manuel de Melo, 21, 1.º 

1070-085 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 525 511 

E-mail | E-mail (2) btportugal@bt.com 

Sítio na Internet | Website http://www.bt.com/globalservices 

Gerente | Manager Carlos Dias 

Capital social | Share capital 1 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

BT Netherlands Holdings BV…….………….……………..…….…….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

13 447 023 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 07.12.2000 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 07.12.2000 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 18.12.2000 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 18.12.2000 
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empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 
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Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
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Empresa | Company (1) 
 

CenturyLink Communications España S.A. 
Morada | Address (2) 7th Floor, 10 Fleet Place 

London EC4M 7RB  

UNITED KINGDOM 

Tel. | Phone (2) +44 330 060 7082 

E-mail | E-mail (2) regulatoryemea@level3.com 

Sítio na Internet | Website http://www.level3.com/pt/ 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

John Joseph McCarthy 

Capital social | Share capital 60 200 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Level 3 Holding B.V. …………………..………………...….…….…….…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

17 979 000 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

27 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 17.02.2005 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  17.02.2005 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale  17.02.2005 

 Rede telefónica fixa | Fixed telephone network 17.02.2005 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services  17.02.2005 

 
Obs.: Em 1.10.2018, a Level 3 Communications España S.A. alterou a designação social para CenturyLink Communications 
España S.A. | On 1.10.2018 Level 3 Communications España S.A. changed its name to CenturyLink Communications España 
S.A. 
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Empresa | Company (1) 
 

Claranet Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 1.07-2.1, 4º 

1998-014 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 199 200 

E-mail | E-mail (2) info@claranet.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.claranet.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

António Miguel Ferreira 

Capital social | Share capital 585 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Claranet Holding Limited …….………….……………..…………..…... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

11 422 382 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

128 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 20.09.1996 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  20.09.1996 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale  29.01.2004 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

08.02.2010 
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Empresa | Company (1) 
 

Código Tropical Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Centro de Negócios Ideia Atlântico, Cx 167 

Av. General Carrilho da Silva, Variante do Fojo 

4715-380 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 939 769 878 

E-mail | E-mail (2) anacom@codigotropical.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.codigotropical.pt 

Gerente | Manager Domingos Costeira 

Capital social | Share capital 1 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Domingos Ferreira dos Santos Costeira .……………..…………..…... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

63 217 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale  17.11.2015 

 
  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 29 

 

 

Empresa | Company (1) 
 

Cogent Communications Portugal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. do Forte, 3, Edif. Suécia III, Piso 0, Átrio Sul, Esc. 2 

2790-073 CARNAXIDE 

Tel. | Phone (2) 214 244 500 

E-mail | E-mail (2) ES-Info@cogentco.com 

Sítio na Internet | Website http://www.cogentco.com 

Diretor-geral | Managing director  Dave Schaeffer 

Capital social | Share capital 5 001 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Cogent Europe Sarl ……….……………….…….…………….….…….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 284 645 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  17.03.2009 

 Rede pública de comunicações | Public communications network  17.03.2009 

  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 30 

 

Empresa | Company (1) 
 

COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Estrada da Outurela, 118, Edifício B1, Parque Holanda 

2790-114 CARNAXIDE 

Tel. | Phone (2) 211 200 000 

E-mail | E-mail (2) ColtPTRegulatory@colt.net 

Sítio na Internet | Website http://www.colt.net/pt 

Gerente | Manager Carlos Jesus 

Capital social | Share capital 15 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Colt Telecom Europe Limited …………….….………..………………... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

14 769 163 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

46 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed 
location  

20.04.2001 

 Rede pública de comunicações | Public communications network  20.04.2001 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  07.05.2001 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  07.05.2001 
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Notas | Notes: 
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 31 

 

 

Empresa | Company (1) 
 

Companhia I.B.M. Portuguesa, S.A. 
Morada | Address (2) Edifício Office Oriente 

Rua Mar da China, 3 

1990-138 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 218 927 000 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.ibm.com/pt-pt/ 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

António Raposo de Lima 

Capital social | Share capital 15 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

IBM Itália, SPA ……………………………….……..………….….…….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

201 351 125 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

468 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  22.04.2010 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  22.04.2010 

 Revenda de circuitos | Leased line resale service  22.04.2010 
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(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
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(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
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Empresa | Company (1) 
 

COMSAT – Serviços de Satélite, Lda. 
Morada | Address (2) R. da Estação, 22, Escritório 1D 

2725-302 MEM MARTINS 

Tel. | Phone (2) 219 200 643 

E-mail | E-mail (2) comsat.servicossatelite@yahoo.com 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager  Aires Domingues 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Aires Eugénio de Moura Domingues …………………….……………... 80% 

MARDEF – Representações e Comércio, Unip. Lda.…………………. 20% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

137 039 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

Revenda de serviços de satélite | Resale of satellite services 31.01.2008 
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Empresa | Company (1) 
 

CTT – Correios de Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 13 

1999-001 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 471 842 

E-mail | E-mail (2) secretariageral@ctt.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.ctt.pt 

http://www.phone-ix.pt/ 

Presidente do conselho de administração 
| Chairman of the board  

Francisco Lacerda 

Capital social | Share capital 75 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Gestmin, SGPS, S.A. ………………………………………….…….. 11,35% 

Indumenta Pueri, S.L. ………………………................…….……..… 5,00% 

Credit Suisse Group AG ……….…………….……………………….. 3,35% 

Norges Bank …………………….…………….…………..….….…….. 3,15% 

BNP Paribas Investment Partners, S.A.….……………….…….…….3,11% 

Wellington Management Group LLP…………………………………. 2,07% 

Kairos Partners SGR SpA...…………….……….………….……........ 2,05% 

Restantes acionistas | Other shareholders…………..……………....69,97% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

523 146 929 euros 

Número médio de empregados | Average 
number of employees 
(ano | year 2017) 

11 029 

Segmento de mercado | Market segment Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 01.10.2007 

 
Obs.: Empresa do Grupo CTT | CTT Group company 
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(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
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Empresa | Company (1) 
 

Cyclop Net – Informática e Telecomunicações, Lda. 
Morada | Address (2) Rua José Augusto Lopes Júnior, 13 A – Rc. 

2560-346 TORRES VEDRAS 

Tel. | Phone (2) 261 317 827 

E-mail | E-mail (2) info@cnet.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.cnet.pt 

Gerente | Manager João Prudêncio 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

João Manuel Batista Prudêncio …………….………………………..….. 50% 

Carla Cristina Videira de Sousa Pinto …………….………………….…. 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

312 423 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda do serviço de acesso à Internet | Resale of internet access service  30.08.2004 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 08.07.2005 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 10.03.2016 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 10.03.2016 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
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Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
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Empresa | Company (1) 
 

Derivadas e Segmentos, S.A. 
Morada | Address (2) Rua de Pitancinhos, Apartado 208, Palmeira 

4711-911 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 109 500 

E-mail | E-mail (2) geral@derivadas-e-segmentos.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.derivadas-e-segmentos.pt 

Administrador | Director José Gonçalves Teixeira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Dstelecom, S.A……………….…………….………………………..….....100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

2 006 078 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda de circuitos | Leased line resale service 23.07.2013 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 23.07.2013 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 23.07.2013 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 23.07.2013 
 
 
Obs.: Empresa do Grupo DST | DST Group company 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
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Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 36 

 

Empresa | Company (1) 
 

Detector Portugal – Serviços de Segurança Privada, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) R. Joaquim António Aguiar, 45, 2.º Esq. 

1070-150 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 258 840 

E-mail | E-mail (2) jdiezderivera@grupodetector.com 

Sítio na Internet | Website http://www.grupodetector.com 

Gerente | Manager Enrique Baigorri Escandon 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Detector de seguimiento Y Transmisión, S.A. ……..……………..….. 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

0 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  23.07.2010 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 23.07.2010 
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Empresa | Company (1) 
 

Dialoga - Servicios Interactivos, S.A. 
Morada | Address (2) Av. da República, 49, 1º Dto. 

1050-188 LISBOA 

Tel. | Phone (2) +34 94 494 94 94 

E-mail | E-mail (2) regul@dialogagroup.com 

Sítio na Internet | Website http://www.dialogagroup.com 

Administrador | Director Jorge Murillo 

Capital social | Share capital 20 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Jorge Fernandez…………….…………………………..……………..….. 50% 

Asier de Felipe……………………………………….………………….…. 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d.  

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede telefónica fixa | Fixed telephone network 04.07.2014 

 Serviço de acesso à rede telefónica pública em local fixo | Service of access to the 
public telephone network at a fixed location 

04.07.2014 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 04.07.2014 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 04.07.2014 

 Serviço telefónico nómada | Nomadic telephone service (VoIP) 09.03.2018 
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Empresa | Company (1) 
 

DIDWW Ireland Limited 
Morada | Address (2) 10/13 Thomas Street - The Digital Hub 

Dublin 8 IRELAND 

Tel. | Phone (2) +35 31 901 52 66 

E-mail | E-mail (2) inga.n@didww.com 

Sítio na Internet | Website http://www.didww.com/ 

CEO | CEO Lina Zaboras 

Capital social | Share capital 1 334 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Edwin Terek…….……….…………………………..…….………..….. 42,80% 

Alex Pritsert……..……………………………….…………….…….…. 39,43% 

Kobi Shtainmetz………………………………….…………….…….….12,14% 

Lina Zaboras……………………………………….………………….…. 5,62% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

01.08.2016 
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Empresa | Company (1) 
 

Dstelecom Alentejo e Algarve, S.A. 
Morada | Address (2) R. de Pitancinhos, Apartado 208, Palmeira 

4711-911 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 109 500 

E-mail | E-mail (2) geral@alentejoealgarve.dstelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.alentejoealgarve.dstelecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José Gonçalves Teixeira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

DSTelecom, SA…………………………………...….…..……………….. 98% 

Domingos da Silva Teixeira, Lda…………………………………….……..2% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

4 005 057 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  15.03.2010 

 
Obs.: Empresa do Grupo DST | DST Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Dstelecom Norte, S.A. 
Morada | Address (2) R. de Pitancinhos, Apartado 208, Palmeira 

4711-911 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 109 500 

E-mail | E-mail (2) geral@norte.dstelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.norte.dstelecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José Gonçalves Teixeira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

DSTelecom, SA…………………………………...……..……….……..... 98% 

Domingos da Silva Teixeira, Lda…………………………………………..2% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

5 381 510 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  15.03.2010 

 
Obs.: Empresa do Grupo DST | DST Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Dstelecom, S.A. 
Morada | Address (2) R. de Pitancinhos, Apartado 208, Palmeira 

4711-911 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 109 500 

E-mail | E-mail (2) geral@dstelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.dstelecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José Gonçalves Teixeira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

DST Telecomunicações SGPS …………..…….……..……………..….. 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

19 738 034 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

53 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  10.11.2009 

 
Obs.: Empresa do Grupo DST | DST Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

EchoStar Mobile Limited 
Morada | Address (2) 25/28 North Wall Quay 

Dublin 1 IRELAND 

Tel. | Phone (2) +1301 428 5893 

E-mail | E-mail (2) jennifer.manner@echostar.com 

Sítio na Internet | Website http://www.echostarmobile.com 

Director| Director Anders Johnson 

Capital social | Share capital 200 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Sawatch Limited……………………………………….…..………….…... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications service  12.05.2016 

 Serviço de Redes de satélites | Satellite network services 17.05.2016 

 Serviço de satélites – serviço de comunicações móveis pessoais via satélite | 
Satellite service - personal mobile communications service via satellite 

17.05.2016 
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Empresa | Company (1) 
 

Emacom – Telecomunicações da Madeira, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, 32 

9064-501 FUNCHAL 

Tel. | Phone (2) 291 211 300 / 291 211 307 

E-mail | E-mail (2) jcotrim@eem.pt / bcalcao@eem.pt 

Sítio na Internet | Website n.a. 

Presidente do conselho de Gerência | 
Chairman of the board 

Rui Alberto de Faria Rebelo 

Capital social | Share capital 49 880 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

EEM – Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. …..………….…... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 189 419 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

13 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  07.03.2002 
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Empresa | Company (1) 
 

Equinix (Portugal) Data Centers, S.A. 
Morada | Address (2) Av. Severiano Falcão, 14 

2685-378 PRIOR VELHO 

Tel. | Phone (2) 219 405 320 

E-mail | E-mail (2) geral.lisboa@itconic.com 

Sítio na Internet | Website http://www.itconic.pt 

Diretor geral | Managing director Carlos Paulino 

Capital social | Share capital 1 201 509 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Itconic S.A.U. …………….. …………………..………………..……… 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

5 523 613 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

8 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 12.12.2008 

 
Obs.: Em 28.02.2018 a Itconic Portugal, S.A. alterou a designação social para Equinix (Portugal) Data Centers, S.A.| On 
28.02.2018 Itconic Portugal, S.A. changed its name to Equinix (Portugal) Data Centers, S.A. 
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Empresa | Company (1) 
 

Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A. 
Morada | Address (2) R. de Entrecampos, nº 28, Bloco A, 4º Piso 

1700-158 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 437 770 

E-mail | E-mail (2) geral@fibroglobal.com 

Sítio na Internet | Website http://www.fibroglobal.com 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José Manuel de Jesus Monteiro 

Capital social | Share capital 52 640 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

JMO S.a.r.l………………………………………………………………94,985% 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. ....……........ 5,015% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

10 003 612 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  15.03.2010 
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Empresa | Company (1) 
 

First Rule, S.A. 
Morada | Address (2) Av. Casal Ribeiro, 15, 7.º 

1000-090 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 217 970 064 

E-mail | E-mail (2) info@firstrule.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.firstrule.pt 

Presidente do Conselho de 
administração| Chairman of the board 

Arlindo Antunes da Silva 

Capital social | Share capital 150 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Isabel Lamas M. P. Lourenço……………….….……………..…………..40% 

Vitor Manuel C. Coelho da Silva…………….…………...…………..….. 20% 

Luís Manuel A. C. Bernardo ……………….….……………..……………20% 

Arlindo Antunes da Silva …..……………….….……………..………….. 20% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 092 701 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  25.01.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Fleximédia – Serviços e Meios de Informação e 
Comunicação, Lda. 

Morada | Address (2) R. Álvaro Pires Miranda, Lt. 46, 1.º E-C 

Urb. Quinta de Sto. António 

2400-091 LEIRIA 

Tel. | Phone (2) 244 829 930 

E-mail | E-mail (2) vitor.joaquim@fleximedia.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.fleximedia.pt 

Sócio gerente | Managing partner Vítor Gaspar 

Capital social | Share capital 7 980 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Vítor Gaspar ………………………………….…………...…………..…. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

659 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 26.11.1998 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  26.11.1998 
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Empresa | Company (1) 
 

Fractalia Remote Systems Portugal, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, Lt. 1.06.2.3, 1º B – Parque das Nações 

1990-095 LISBOA 

Tel. | Phone (2) +34 91 708 11 00 

E-mail | E-mail (2) info@fractalia.es 

Sítio na Internet | Website http://www.fractaliasystems.com/pt/ 

Gerente | Manager Alejandro Riba 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Fractalia Remote Systems, S.L. ...........................................................100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

190 942 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 30.08.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

G9Telecom, S.A. 
Morada | Address (2) R. Bernardim Ribeiro, 76 

3000-069 COIMBRA 

Tel. | Phone (2) 707 450 000 

E-mail | E-mail (2) info@g9telecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.g9telecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

Alexandre Melo 

Capital social | Share capital 680 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Alexandre Melo ................................................................................ 26,62% 

Alexandre Alves ............................................................................... 26,62% 

Interacesso, SGPS, S.A. .................................................................. 21,34% 

João Perdigoto ................................................................................. 20,07% 

Pedro Melo......................................................................................... 3,86% 

David Costa........................................................................................ 1,50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 356 496 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

15 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.06.1998 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 30.06.1998 

 Rede pública de comunicações | Public communications network  13.11.2003 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  13.11.2003 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone service  29.08.2005 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

16.11.2006 

(Continua | Continues) 
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(G9Telecom, S.A. – continuação / continued) 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  06.02.2008 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data message traffic 13.05.2014 

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 13.05.2014 

 Serviço de mensagens curtas (SMS/MMS) | Short message service (SMS/MMS) 29.04.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Go4mobility – Tecnologia e Serviços para a 
Mobilidade, Lda. 

Morada | Address (2) R. Fradesso da Silveira, 4, 3.º B 

Urb. Alcântara Rio 

1300-609 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 337 760 

E-mail | E-mail (2) info@go4mobility.com 

Sítio na Internet | Website http://www.go4mobility.com 

Gerente | Manager Rui Cordeiro 

Capital social | Share capital 10 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

PDM e FC, Lda. ………………………………………………………….52,5% 

Force33, Lda. ……...………………………………..…….……....….….37,5% 

NatureDemand, Lda. ………………………………………………….…10,0% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

14 938 538 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

11 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data message traffic 15.10.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Gotelecom, Lda. 
Morada | Address (2) R. do Progresso, Lt. 15 

Cacia Park 

3800-639 CACIA-AVEIRO 

Tel. | Phone (2) 800 456 456 

E-mail | E-mail (2) geral@gocontact.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.gotelecom.pt 

Gerente | Manager Mário Santos 

Capital social | Share capital 20 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Wpart, SGPS, SA.……..…………………………..…….……....……..…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 188 700 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

50 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 22.02.2010 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  09.12.2011 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  09.12.2011 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  09.12.2011 
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Empresa | Company (1) 
 

Greenmill, Lda. 
Morada | Address (2) R. Plácido Abreu, n.º 8 A, Miraflores 

1495-152 ALGÉS 

Tel. | Phone (2) 214 105 376 

E-mail | E-mail (2) info@greenmill.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.greenmill.pt/ 

Diretor | Director Luis Miguel Sousa 

Capital social | Share capital 400 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

António Manuel dos Santos Sentieiro……………………..…….……...…50% 

Ricardo Luis Dias Rodo Pereira de Sousa………………..…….……...…50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

62 577 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet via satélite | Internet access service via satellite 04.12.2014 
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Empresa | Company (1) 
 

Heartphone – Comércio de Telecomunicações, Lda. 
Morada | Address (2) R. do Bonfim, lt. 251, Rc. Esq. - Traseiras 

6000-186 CASTELO BRANCO 

Tel. | Phone (2) 272 086 494 

E-mail | E-mail (2) geral@heartphone.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.heartphone.pt 

Sócio | Partner  Rui Pedro Barata Jorge 

Capital social | Share capital 10 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Ana Cristina Ferreira Dias Jorge ….……………….….......................... 50% 

Rui Pedro Barata Jorge... ………….……………….….......................... 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

81 205 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale  24.09.2009 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data message traffic  24.09.2009 
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Empresa | Company (1) 
 

Hoist Group Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) Praça de Alvalade, 6. 4º frente 

1700-036 LISBOA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.hoistgroup.com/portugal/ 

Deputy CEO  Alfonso Tasso 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Hoist Group AG ……………………….……………….…………........ 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

4 730 635 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

47 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 07.06.2004 
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Empresa | Company (1) 
 

Indra – Sistemas Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) Estrada do Seminário, 4, Edf. C, Piso 2, Alfrapark 

Alfragide 

2610-171 AMADORA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.indra.es 

Administrador | Director Jose Antonio Gutierrez 

Capital social | Share capital 8 624 661 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Indra Sistemas, S.A. …………..…………….…………………..……...... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

23 620 750 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

253 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 02.01.2003 
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Empresa | Company (1) 
 

Infraestruturas de Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) Campus Pragal - Praça da Portagem 

2809-013 ALMADA 

Tel. | Phone (2) 212 879 000 

E-mail | E-mail (2) ip@infraestruturasdeportugal.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.infraestruturasdeportugal.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

António Carlos Laranjo da Silva 

Capital social | Share capital 4 925 375 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Estado Português.. …………..…………….…………………..……...... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 160 362 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

 
3 452 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network 02.11.2017 

 Rede e serviços GSM-R | GSM-R network and services (*) 02.11.2017 

 (*) Rede e serviços de comunicações eletrónicas não acessíveis ao público | Non-public electronic communications network 
and services. 
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Empresa | Company (1) 
 

Inmarsat Global Limited 
Morada | Address (2) 99 City Road 

London EC1Y 1AX 

UNITED KINGDOM 

Tel. | Phone (2) +44 207 728 1302 

E-mail | E-mail (2) francesco.toschi@inmarsat.com 

Sítio na Internet | Website http://www.inmarsat.com 

CEO | CEO Rupert Pearce 

Capital social | Share capital 537 483 135 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Inmarsat Ventures Limited……………………..……………..….…...... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de satélites | Satellite network 21.02.2014 

 
 
  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 59 

 

Empresa | Company (1) 
 

Inmarsat Ventures Limited 
Morada | Address (2) 99 City Road 

London EC1Y 1AX 

UNITED KINGDOM 

Tel. | Phone (2) +44 207 728 1824 

E-mail | E-mail (2) matt.evans@inmarsat.com 

Sítio na Internet | Website http://www.inmarsat.com 

CEO | CEO Rupert Pearce 

Capital social | Share capital 74 234 103 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Inmarsat Investments Ltd.……………………..……………..….…...... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications service  12.05.2016 

 Serviço de Redes de satélites | Satellite network services 17.05.2016 

 Serviço de satélites – serviço de comunicações móveis pessoais via satélite | 
Satellite service - personal mobile communications service via satellite 

17.05.2016 
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Empresa | Company (1) 
 

IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Passeio do Báltico, 4 

1990-036 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 211 024 000 

E-mail | E-mail (2) info@iptelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.iptelecom.pt/ 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

Vanda Nogueira 

Capital social | Share capital 10 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) …….……………..….…... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

16 731 623 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

81 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 21.06.2001 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 21.06.2001 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 29.06.2001 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 29.06.2001 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

07.05.2009 
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Empresa | Company (1) 
 

IPTV Telecom – Telecomunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Rua da Carreira de Tiro, 260 

Marrazes 

2415-592 LEIRIA 

Tel. | Phone (2) 300 309 000 

E-mail | E-mail (2) iptvtelecom@iptvtelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.iptvtelecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José Oliveira 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

José Manuel dos Santos Oliveira ……….…………….…………........... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d.  

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  30.11.2007 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.11.2007 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN)  30.11.2007 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 30.11.2007 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services  30.11.2007 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service  30.11.2007 

 Revenda de circuitos | Leased line resale service 30.11.2007 
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Empresa | Company (1) 
 

Iridium Itália, SRL 
Morada | Address (2) c/o Iridium Communications Inc.  

1750 Tysons Boulevard, Suite 1400 

McLean, Virginia 22102-4244 USA 

Tel. | Phone (2) +1 703 287 7400 - +703 287 7451 

E-mail | E-mail (2) tatiana.lawrence@iridium.com 

Sítio na Internet | Website http://www.iridium.com 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the Board 

Matthew John Desch 

Capital social | Share capital 10 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Gabriele 14 Vermogensverwahung GmbH ………………………….… 66% 

Gabriele 15 Vermogensverwahung GmbH ………………….………… 34% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de satélites | Satellite network 21.09.2006 

 Serviço de satélites – serviço de comunicações móveis pessoais via satélite | 
Satellite service - personal mobile communications service via satellite 

21.09.2006 
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Empresa | Company (1) 
 

Lazer Telecomunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Rua Cristóvão Pires Norte, Edifício Norte, r/c, loja D 

8135-117 ALMANCIL 

Tel. | Phone (2) 289 007 900 

E-mail | E-mail (2) admin@lazerspeed.com 

Sítio na Internet | Website http://www.lazerspeed.com 

Presidente do conselho de 
administração| Chairman of the Board 

Emmet Eugene O’Neill 

Capital Social | Share Capital 100 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

River End Holdings Limited ……………………….………………..... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 929 048 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

26 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  07.05.2009 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  07.05.2009 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 07.05.2009 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services  07.05.2009 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network  07.05.2009 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 05.06.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Let's Call – Comunicações, Lda. 
Morada | Address (2) R. Amorim Girão, Lt. 15, Lj.1 

3040-390 COIMBRA 

Tel. | Phone (2) 300 505 100 

E-mail | E-mail (2) info@letscall.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.letscall.pt 

Gerente | Manager Sérgio Batista 

Capital social | Share capital 25 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Liionforce Baterias e Componentes, S.A. ………….…………………..... 99% 

Adelaide Oliveira d'Almeida……………….……………………………....... 1% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

106 916 euros 

 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data message traffic 07.03.2013 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

07.03.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

LIVIN – Consultoria e Serviços, Lda. 
Morada | Address (2) Mata do Duque II, CCI 302 

2130-125 SANTO ESTEVÃO BNV 

Tel. | Phone (2) 919 554 579 

E-mail | E-mail (2) fernando.maia@livin.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.voiportugal.com 

Gerente | Manager  Ana Maia 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Ana Cristina Cardoso Correia Maia ……………….……………………..50% 

Fernando Rodrigues Maia ………………………….……………………..50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

98 414 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  02.04.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Lycamobile Limited 
Morada | Address (2) Unit 18, Bluebell Business Park, Old Nass Road 

Dublin 12 RW52 REPUBLIC OF IRELAND 

Tel. | Phone (2) +353 1 437 2323 

E-mail | E-mail (2) icpannouncements@lycamobile.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.lycamobile.com 

Gerente | Manager Christopher Tooley 

Capital social | Share capital 200 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Allirajah Subaskaran …………………………….………..…………...98,5% 

Christopher D.M. Tooley …….………….……………….…………….. 0,5% 

Mohammed Malique ……….………….………………….……………. 0,5% 

Aiadurai Premananthan ….………….………………….……………..  0,5% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 06.03.2015 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 06.03.2015 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data message traffic 06.03.2015 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 06.03.2015 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 06.03.2015 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | Voice over Internet (VoIP) services 06.03.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Lycamobile Portugal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. João Crisóstomo, 24 

1050-127 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 211 941 036 

E-mail | E-mail (2) icpannouncements@lycamobile.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.lycamobile.pt  

Gerente | Manager Christopher Tooley 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Allirajah Subaskaran……………………………….………..…………...98,0% 

Christopher D.M. Tooley …….………….……………………………….. 1,0% 

Mohammed Malique ……….………….…………………………………. 0,5% 

Aiadurai Premananthan .….………….………………………………….. 0,5% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

11 540 519 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

48 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 01.03.2012 

 Serviço de mensagens curtas (SMS/MMS) | Short message service (SMS/MMS) 01.03.2012 

 Serviço de videochamadas | Video call service 01.03.2012 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 01.03.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, 
S.A. 

Morada | Address (2) Av. Fontes Pereira de Melo, 40 
1069-300 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 215 001 971 

E-mail | E-mail (2) notifica@telecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.meo.pt 

Presidente do conselho de administração | 
Chairman of the board 

Alexandre Fonseca 

Capital social | Share capital 230 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | Shareholders 
(31.12.2017) 

PT Portugal, SGPS, S.A. …………………………..……………... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

2 130 888 256 euros 

Número médio de empregados | Average 
number of employees 
(ano | year 2017)  

8 252 

Segmento de mercado | Market segment Segmento residencial e não residencial | Residential and non-
residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de comunicações eletrónicas terrestres | Terrestrial electronic communications 
services 

16.03.1992 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 15.02.1995 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone service  15.02.1995 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual calling card service  15.02.1995 

 Rede pública de comunicações | Public communications network  15.02.1995 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 15.02.1995 

 Serviços de transporte de tráfego internacional | International traffic transport service  15.02.1995 

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications service  22.04.1997 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  22.04.1997 
 (Continua | Continues) 
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(MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. – continuação / continued) 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 22.04.1997 

 Rede de satélites | Satellite network 25.07.1997 

 Televisão digital terrestre | Digital terrestrial television 09.12.2008 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | Voice over Internet (VoIP) service 22.03.2006 

 Acesso fixo via rádio (FWA) | Fixed wireless access (FWA) 23.11.2006 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over Internet 
(VoIP) service 

28.11.2006 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 06.07.2007 

 Serviços de distribuição de TV via satélite | TV distribution services via satellite  06.05.2008 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 09.05.2014 

 Serviços de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services 09.05.2014 

 Serviço fixo comutado de transmissão de dados |Fixed switched data transmission service 09.05.2014 

 Serviços de Ethernet | Ethernet Services 09.05.2014 

 

Obs.: Empresa do Grupo Altice | Altice Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Minhocom, Gestão de Infra-estruturas de 
Telecomunicações, EIM 

Morada | Address (2) R. de Pitancinhos, Apartado 208 - Palmeira 
4711-911 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 109 500 

E-mail | E-mail (2) geral@minhocom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.minhocom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

José Gonçalves Teixeira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Dstelecom, S.A. .…………………………..…………..……….…….…48,49% 
Vale e Mar - Comunidade Urbana ..………..…..………..……….…...27,34% 
Associação de Municípios do Vale do Minho ……………........….....23,67% 
Cellcraft Internacional – Consult. Telecomunicações, Lda. ................0,50% 
DST, S.A……………………………………………..………..……...........0,01% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

377 817 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  14.07.2008 

 Rede para transmissão e distribuição de programas de rádio e televisão ao público | Network 
used for broadcasting and distribution of radio and television programmes to the public 

14.07.2008 

 Rede wireless Lan | Lan wireless network 14.07.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  14.07.2008 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services  05.08.2011 

 Revenda do serviço de acesso à Internet | Resale of internet access service  05.08.2011 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 05.08.2011 

Obs.: Empresa do Grupo DST | DST Group company  
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Empresa | Company (1) 
 

Mog Technologies, S.A. 
Morada | Address (2) R. Eng. Frederico Ulrich, 2650 

Moreira 

4470-605 MAIA 

Tel. | Phone (2) 220 187 493 

E-mail | E-mail (2) administrative@mog-technologies.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mog-technologies.com 

CEO | CEO Luís Sampaio 

Capital social | Share capital 440 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Luís Miguel e Silva Sampaio………………………...……….…..……….. 60% 

Rui Filipe Seabra Pereira………………………...……….…………….…. 40% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

2 297 545 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

53 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 16.01.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Moneycall – Serviços de Telecomunicações, Lda. 
Morada | Address (2) n.d. 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) geral@moneycall.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.moneycall.pt 

Gerente | Manager  Paulo Jerónimo 

Capital social | Share capital 45 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Paulo Jorge Santos Jerónimo ……………………..……….…..……. 66,66% 

José Carlos Pereira Lilaia …………………….................................. 33,33% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

630 728 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual calling card service  21.06.2005 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone service  21.06.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

Nacacomunik – Serviços de Telecomunicações, Lda. 
Morada | Address (2) Av. Infante D. Henrique, 26 

1149-096 LISBOA 

Tel. | Phone (2) +31 20 346 38 41 

E-mail | E-mail (2) Amsterdam.Legal@acneuro.com 

Sítio na Internet | Website http://acneuro.pt/ 

Diretor | Director David Merriman 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

ACN Europe B.V. ……………………………….…..……………………...98% 

ACN Communications GmbH ……………………….……………………..2% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

376 726 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale  28.09.2004 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

29.11.2008 
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Empresa | Company (1) 
 

Narrownet, S.A. 
Morada | Address (2) Av. da Liberdade, 129, 7ºE 

1250-140 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 215 967 237 

E-mail | E-mail (2) querosabermais@narrownet.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.narrownet.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

Enrique Zorzano Medel 

Capital social | Share capital 1 120 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Kaisaras Holding Communications , SL…….…..……………….…40,178% 

Kaisaras Holding Limited……………………….…………….….…..38,258% 

JED Investments, LLC, SA ..……………………….………………..10,00% 

Visabeira Global SGPS, SA..……………………….………………..10,00% 

Belgest SGPS, SA..……………………….………………..…………..1,562% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

560 078 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network 06.01.2015 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 06.01.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Nextweb - Prestação de Serviços na Área da Internet, 
Lda. 

Morada | Address (2) R. Dr. António Lima Fragoso, 145 

3060-216 CANTANHEDE 

Tel. | Phone (2) 231 400 965 

E-mail | E-mail (2) areverendo@nextweb.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.onesat.pt 

Gerente | Manager Libério Francisco Reverendo 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Alexandre Domingues Reverendo ……………………….……………..98% 

Libério Francisco Reverendo..……………………….………………..…..2% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

19 891 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de satélites | Satellite network 30.12.2015 

 Serviço de acesso à Internet via satélite | Internet access service via satellite 30.12.2015 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 30.12.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

NFON Iberia SL 
Morada | Address (2) Calle de Anabel Segura 10, Edificio Fiteni IX - 3ª planta 

Alcobendas 

28108 MADRID - SPAIN 

Tel. | Phone (2) +34 910 616 600 

E-mail | E-mail (2) info.spain@nfon.com / carrier-relations@nfon.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nfon.com 

Administrador | Director Markus Krammer 

Capital social | Share capital 3 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

NFON AG ………………………………………………….……………..100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | Voice over Internet (VoIP) 
service 

23.11.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Nomosphere, Societé par actions simplifiée 
Morada | Address (2) 29 Boulevard Edgar Quinet 

75014 PARIS - FRANCE 

Tel. | Phone (2) +33 973 011 003 

E-mail | E-mail (2) apessel@nomosphere.fr 

Sítio na Internet | Website http://www.nomosphere.fr 

Gerente | Marketing Manager Agathe Pessel 

Capital social | Share capital 376 833 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Nomotech SAS …………………………………………….……………..100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 29.09.2016 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 29.09.2016 
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Empresa | Company (1) 
 

NOS Açores Comunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Av. Antero Quental, 9C, 1.º piso 

9500-160 PONTA DELGADA 

Tel. | Phone (2) 296 714 401 

E-mail | E-mail (2) regulation@nos-acores.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.nos.pt/particulares/acores/ 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Miguel Almeida 

Capital social | Share capital 3 300 00 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (30.06.2017) 

NOS Comunicações, S.A. ..………………………..………..…..……. 83,80% 

Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP) ..……….…….. 7,89% 

EDA – Eletricidade dos Açores, S.A. ..…………………….………..… 6,20% 

Grupo Apollo Global Management …...……………………………..… 2,11% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

14 005 135 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

33 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network  14.10.1994 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

05.06.2007 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  05.06.2007 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  05.06.2007 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 13.05.2014 

 

Obs.: Empresa do Grupo NOS | NOS Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

NOS Comunicações, S.A. 
Morada | Address (2) R. Ator António Silva, 9 

1600-404 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 217 824 800 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.nos.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Miguel Almeida 

Capital social | Share capital 576 326 759 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

NOS, SGPS, S.A……..…………………………………..…………….... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 381 564 261 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 099 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  22.12.1995 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services  22.12.1995 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  22.12.1995 

 Serviços de comunicações eletrónicas terrestres | Terrestrial electronic 
communications services 

20.11.1997 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  16.08.1999 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 16.08.1999 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual calling card service 16.08.1999 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service  15.11.2005 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

06.05.2008 

 Serviço de acesso à Internet via satélite | Internet access service via satellite 12.08.2011 
 
Obs.: Empresa do Grupo NOS | NOS Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

NOS Madeira Comunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Rua Estados Unidos da América, 51 

9000-090 FUNCHAL 

Tel. | Phone (2) 291 637 000 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.nosmadeira.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Miguel Almeida 

Capital social | Share capital 3 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

NOS Comunicações, S.A….…....…………………..…..…..…..……...77,95% 

Banco Comercial Português, S.A. (Millenium BCP) ….…………..….10,78% 

E - Tempus S.G.P.S, S.A. ……………………………….……..…......... 5,86% 

Seguradoras Unidas, S.A. ………………..………………………………2,89% 

Real Vida Pensões – Soc. Gestora de Fundos Pensões, S.A. ….…...2,52% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

26 298 191 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

51 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network  19.05.1994 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  11.11.1999 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  11.11.1999 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

12.12.2006 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  12.12.2006 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 13.05.2014 
 
Obs.: Empresa do Grupo NOS | NOS Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

NOWO Communications, S.A. 
Morada | Address (2) Alameda dos Oceanos, Lt. 2.11.01. E – Edf. Lisboa 

Parque das Nações 

1998-035 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 801 080 

E-mail | E-mail (2) info@nowo.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.nowo.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

Rui Miguel Reis Venâncio 

Capital social | Share capital 5 000 040 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Cabonitel, S.A..………..……………………………….……….………….100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

72 391 790 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

170 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 29.09.1995 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 12.10.1999 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 12.10.1999 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 04.11.1999 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 09.05.2000 

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 03.11.2015 

 Serviço de mensagens curtas (SMS/MMS) | Short message service (SMS/MMS) 03.11.2015 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 03.11.2015 

 Serviço de streaming de vídeo | Video streaming service 02.08.2018 
 
Obs.: Empresa do Grupo APAX | APAX Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Alameda dos Oceanos, Lote 2.11.01 E, Edf. Lisboa 

Parque das Nações 
1998-035 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 211 154 300 

E-mail | E-mail (2) geral@oni.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.oni.pt/ 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Rui Miguel Reis Venâncio 

Capital social | Share capital 4 680 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

ONI SGPS, S.A. ………….....................................................................100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

43 936 244 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

215 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  21.10.1997 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 21.10.1997 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services 21.10.1997 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 14.06.1999 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 10.08.1999 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

10.11.2009 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 10.07.2012 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | Voice over Internet (VoIP) service  10.07.2012 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services  10.07.2012 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN)  10.07.2012 
(Continua | Continues) 
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(ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. – continuação / continued) 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 03.11.2015 

 Serviço de mensagens curtas (SMS/MMS) | Short message service (SMS/MMS) 03.11.2015 
 
 
Obs.: Empresa do Grupo APAX | APAX Group company 
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Empresa | Company (1) 
Orange Business Portugal, S.A. 

Morada | Address (2) Rua Alfredo da Silva, 8 A, 2.º A 

Alfragide 

2610-016 AMADORA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.orange-business.com 

Diretor | Director  Bernardo Centrone 

Capital social | Share capital 600 001 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Orange Business Services Participations, S.A. ……….…..….……….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

4 793 196 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

19 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  21.02.1997 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 21.02.1997 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services  21.02.1997 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  06.10.1999 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

04.09.2015 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 04.09.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Otnetvtel – Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Praça D. Afonso Henriques, 4 

3650-207 VILA NOVA DE PAIVA 

Tel. | Phone (2) 304 503 000 

E-mail | E-mail (2) nuno.carapuca@netvtel.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.netvtel.pt 

Gerente | Manager Nuno Carapuça 

Capital social | Share capital 25 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Nuno Alexandre Jorge dos Santos Carapuça………………………….100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

66 162 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  15.10.2013 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 15.10.2013 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 15.10.2013 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 15.10.2013 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 15.10.2013 

 Revenda de circuitos | Leased line resale service 15.10.2013 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 15.10.2013 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 15.10.2013 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 15.10.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Pinkhair – Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. do Forte, 3, Edf. Suécia IV, Piso 1, Sala 2.04 

2794-038 CARNAXIDE 

Tel. | Phone (2) 935 465 196 

E-mail | E-mail (2) paulino@zonanet.com.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.zonanet.com.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Carlos Tavares 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Carlos Alexandre Gonçalves Tavares …..…………………................ 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

243 679 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  14.05.2010 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  14.05.2010 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 14.05.2010 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 19.10.2015 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 19.10.2015 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

19.10.2015 

 Revenda de circuitos | Leased line resale service 19.10.2015 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 19.10.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Rentelecom – Comunicações, S.A. 
Morada | Address (2) Av. Estados Unidos da América, 55 

1749-061 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 013 500 

E-mail | E-mail (2) geral.rentelecom@rentelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.rentelecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Rodrigo de Araújo Costa 

Capital social | Share capital 100 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. …………………... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

5 221 624 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

3 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  17.05.2001 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services  23.02.2006 



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 88 

 

Empresa | Company (1) 
 

Repart – Sistemas de Comunicação de Recursos 
Partilhados, S.A. 

Morada | Address (2) R. Melo e Sousa, 395, 4.º A/B 

2765-253 ESTORIL 

Tel. | Phone (2) 964 010 178 

E-mail | E-mail (2) joao.barbosa@repart.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.repart.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

João Reis Barata 

Capital social | Share capital 200 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Trailtec, SGPS, S.A……………………………..……………………...... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 048 974 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço móvel com recursos partilhados | Mobile trunking service 21.03.1994 
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Empresa | Company (1) 
 

Satélite da Sabedoria – Serviços de Internet, 
Unipessoal Lda. 

Morada | Address (2) R. Comendador Armindo da Fonseca, 6A 

3100-436 POMBAL 

Tel. | Phone (2) 236 217 707 

E-mail | E-mail (2) valente@satinternet.com 

Sítio na Internet | Website http://www.satinternet.com 

Gerente | Manager  Victor Kühne 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Sat Internet Services GmbH ..……………….………………..…….…...100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

381 004 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

3 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  08.07.2013 

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications service 08.07.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

SemCabo – Soluções em Redes Informáticas, Lda. 
Morada | Address (2) Av. General Humberto Delgado, Lt. M/N, 2.º Dto. 

7520-105 SINES 

Tel. | Phone (2) 269 636 026 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.semcabo.pt 

Gerente | Manager  Armando de Jesus Ventura 

Capital social | Share capital 6 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Armando de Jesus Ventura ………….………………..…..……..….…..83,3% 

Vera Lucia Malaquias Faustino Ventura ……......................................16,7% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

175 749 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  29.08.2007 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  29.08.2007 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 29.08.2007 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 29.08.2007 
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Empresa | Company (1) 
 

SITA OnAir N.V. 
Morada | Address (2) Av. Louis Casai, 71 

PO Box 42 – 1216 Cointrin 

Geneva – SWITZERLAND 

Tel. | Phone (2) +41 79 330 38 66 

E-mail | E-mail (2) eric.wawrzynkowski@sitaonair.aero 

Sítio na Internet | Website http://www.sitaonair.aero 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Barbara Dalibard 

Capital social | Share capital 2 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

SITA Information Networking Computing B.V…….……………..….. 97,19% 

Former Tenzig Shareholders………………………….......................... 2,81% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de comunicações móveis em aeronaves | Mobile communications services 
on aircraft 

20.01.2009 

  

  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
active on 30th June 2018 in the register of companies offering electronic communication networks and services. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui as redes e os serviços objeto de comunicação à ANACOM nos termos previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
Electronic Communications Law.  

 92 

 

Empresa | Company (1) 
 

Skylogic, SpA 
Morada | Address (2) Strada Pianezza 289  

10151 Torino – ITALY 

Tel. | Phone (2) +39 011 5585400 

E-mail | E-mail (2) regulatory@eurobroadband.net 

Sítio na Internet | Website http://www.skylogic.it 

CEO | CEO Olivier Roussel 

Capital social | Share capital 658 555 373 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Eutelsat S.A. ………………….……………………..…….…….….……. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de satélites | Satellite network 6.07.2012 

 Serviço de acesso à Internet via satélite | Internet access service via satellite 6.07.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Sousa Pinheiro Telecomunicações, Lda. 
Morada | Address (2) Av. 5 de Outubro, 117 

5400-047 CHAVES 

Tel. | Phone (2) 276 202 202 

E-mail | E-mail (2) info@sptelecom.pt 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager  Mário Sousa Pinheiro 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Mário dos Santos Sousa Pinheiro…………….………..………………... 50% 

Celestino Gregorio da Silva Alves Filipe.…….………..………………... 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

192 660 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

3 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network  27.10.2015 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 27.10.2015 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service 27.10.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

STV – Sociedade de Telecomunicações do Vale do 
Sousa, S.A. 

Morada | Address (2) Praça do Comércio, 186, Nespereira 
4620-403 LOUSADA 

Tel. | Phone (2) 255 005 001 

E-mail | E-mail (2) geral@stvtelecom.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.stvtelecom.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Ana Rita Ribeiro Silva 

Capital social | Share capital 725 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

RSIL, Lda. ….….…………………………………………………………... 28% 
Ana Rita Ribeiro Silva .….……………………….……….…................... 19% 
Lousacabo, Lda. .………………….........................................................19% 
Vânia Silva………………………………….……….…….....……….……..18% 
António Pereira ………………………………….……….….……………...13% 
Salvador Silva ……………..…………………….……………………..........1% 
Maria Augusta Ribeiro ……….…………………………………………….. 1% 
Maria Susana Pereira ……….……………………………………………... 1% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

393 731 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network  31.10.2008 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 31.10.2008 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data message traffic  31.10.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  31.10.2008 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale  31.10.2008 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  31.10.2008 
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Empresa | Company (1) 
 

TATA Communications (Portugal) – Instalação e 
Manutenção de Redes, Lda. 

Morada | Address (2) A/C Dr. Daniel Reis, PLMJ – Sociedade de Advogados 

Avenida da Liberdade, 224, Edf. Eurolex 

1250-148 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 197 313 

E-mail | E-mail (2) Daniel.Reis@plmj.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.tatacommunications.com 

Gerente | Manager  John Randall Freeman 

Capital social | Share capital 7 902 539 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

TATA Communications (Portugal), Unip., Lda...………………………... 50% 

TATA Communications (Netherlands) B.V. …………….……………...... 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

4 325 324 euros 

 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

7 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Rede pública de comunicações | Public communications network  24.05.2001 
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Empresa | Company (1) 
 

Telefónica International Wholesale Services II, S.L. 
Unipersonal, Sucursal em Portugal 

Morada | Address (2) R. Poeta Bocage, 2, 3º G 

1600-233 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 015 290 

E-mail | E-mail (2) maria.almeida@telefonica.com 

Sítio na Internet | Website https://www.telefonica.com 

Representante Legal | Legal 
representative  

Jose Gamo Cuadrado 

Capital social | Share capital 3 006 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Telefónica International Wholesale Services II, S.L.. ………………. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 213 661 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  10.04.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Thomson Reuters Portugal Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. da Liberdade, 190, 2.º A 

1250-147 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 509 200 

E-mail | E-mail (2) alfredo.brito@thomsonreuters.com 

Sítio na Internet | Website http://www.thomsonreuters.com 

Gerente | Manager Alfredo Manuel da SIlva Brito 

Capital social | Share capital 1 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Thomson Reuters (Markets) Europe, S.A….……….............….…….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

15 355 004 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

13 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  30.08.2004 
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Empresa | Company (1) 
 

Transview - Redes e Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Lda. 

Morada | Address (2) Urbanização Quinta da Boavista, Apartado 501 

8601-906 LAGOS 

Tel. | Phone (2) 282 000 100 

E-mail | E-mail (2) legal@boavistaresort.pt 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Phillip Robert Pope 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Quinta da Boavista – Empreendimentos Turísticos, S.A. ………….……50% 
Convau – Construções do Vau, Lda. ………………………………….…..50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

87 048 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution servisse (*) 14.08.2013 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network (*) 14.08.2013 

 
(*) Rede e serviços de comunicações eletrónicas não acessíveis ao público | Non-public electronic 
communications network and services.   
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Empresa | Company (1) 
 

T-Mobile HotSpot GmbH 
Morada | Address (2) Friedrich-Ebert-Allee, 140 

53113 BONN - GERMANY 

Tel. | Phone (2) +44 22 818 124 864 

E-mail | E-mail (2) marco.mews@t-systems.com 

Sítio na Internet | Website https://www.hotspotdrive.com/ 

Managing Director Marco Mews 

Capital social | Share capital 26 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Deutsche Telekom AG……………………………………………………. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment  

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  16.11.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

T-Systems ITC Iberia, S.A. (Sociedade Unipersonal) – 
Sucursal em Portugal 

Morada | Address (2) Av. D. João II, 44C, Pi 3G, Edf. Atlantis, Parque da Nações 

1990-095 - LISBOA 

Tel. | Phone (2) 218 923 100 

E-mail | E-mail (2) Sofia.Guimaraes@t-systems.com 

Sítio na Internet | Website http://www.t-systems.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board 

José-Manuel Desco Agulló 

Capital social | Share capital 1 245 100 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

T-Systems International GmH ……………………..……………….….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

6 022 702 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

49 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN)  27.03.2007 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services 27.03.2007 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 27.03.2007 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service  27.03.2007 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 27.03.2007 

 Rede telefónica fixa | Fixed telephone network 27.03.2007 

 Serviço de acesso à rede telefónica pública em local fixo | Service of access to the 
public telephone network at a fixed location 

27.03.2007 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  27.03.2007 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  27.03.2007 

 Revenda de circuitos | Leased line resale service  27.03.2007 
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Empresa | Company (1) 
 

Vectone Mobile (Portugal) Limited 
Morada | Address (2) 54 Marsh Wall 

London E14 9TP UNITED KINGDOM 

Tel. | Phone (2) +44 207 536 4800 

E-mail | E-mail (2) legal@vectone.com 

Sítio na Internet | Website http://www.vectonemobile.pt 

Diretor | Director Channa Kurera 

Capital social | Share capital n.d. 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Mundio Mobile Holding Limited……………………..……….…..……....100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial | Residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone service (MVNO) 26.11.2012 

  

 

Obs.: Em 12-07-2018, a ANACOM procedeu ao cancelamento da inscrição da Vectone Mobile (Portugal) Limited no registo 
das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas (a cessação da atividade ocorreu no dia 4-07-
2018). | On 12-07-2018, ANACOM canceled the registration of Vectone Mobile (Portugal) Limited in the register of companies 
offering electronic communications networks and services (the cessation of activity occurred on July 4, 2018). 
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Empresa | Company (1) 
 

Verizon Portugal – Sociedade Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, Lt. 1.04.01 - 9.º Sul 

Parque das Nações 

1998-017 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 211 946 886 

E-mail | E-mail (2) jmontero@mlab-abogados.com 

Sítio na Internet | Website http://www.verizonbusiness.com/pt 

Diretor-geral | Managing director  Tiago Silva 

Capital social | Share capital 7 942 500 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Verizon European Holdings Limited …………………………………....100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

739 864 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  22.11.2000 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services  22.11.2000 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN)  22.11.2000 

 Rede pública de comunicações | Public communications network  23.03.2011 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG voice transport services  23.03.2011 

 Serviço de videoconferência | Videoconference service 13.04.2015 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  05.04.2018 
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Empresa | Company (1) 
 

Viasat, Inc. 
Morada | Address (2) 9th Floor, Southside 105 Victoria Street  

SW1E 6QT LONDON - UNITED KINGDOM 

Tel. | Phone (2) +44 203 143 4900 

E-mail | E-mail (2) andrew.sikorski@accesspartnership.com 

Sítio na Internet | Website http://www.viasat.com 

Director de Regulação | Director of 
Regulatory Affairs 

Daryl Hunter 

Capital social | Share capital 3 677 768 704 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Baupost Group LLC ……………………………………………………. 22,35% 

Blackrock, Inc. …..…………………………………………………….... 10,49% 

Southeastern Asset Management ……………………………………. 10,13% 

Others minor shareholders……………………………..…………….... 57,03% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de comunicações móveis a bordo de embarcações | Mobile 
communication services on board vessels 

10.02.2011 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
empresas que oferecem redes e serviços CE.| Includes information on companies registered by ANACOM as 
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(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
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Eletrónicas. | Includes networks and services which must be notified to ANACOM under the terms of the 
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Empresa | Company (1) 
 

Vivanet - Distribuição de Produtos Electrónicos, Lda. 
Morada | Address (2) Estr. Exterior da Circunvalação, n.º 12252, 1.º - Sala 1.16 

4460-282 SENHORA DA HORA 

Tel. | Phone (2) 229 392 090 

E-mail | E-mail (2) daf@vivanet.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.vivasat.pt/ 

Sócio gerente | Managing partner Henrique Marinho 

Capital social | Share capital 100 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Henrique Marinho……………………………………………….……..…. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

2 998 688 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

23 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de acesso à Internet via satélite | Internet access service via satellite 07.08.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Vodafone Enterprise Spain, S.L. - Sucursal em 
Portugal) 

Morada | Address (2) Rua do Alecrim, 26 E 

1200-018 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 213 241 900 

E-mail | E-mail (2) jvitorino@macedovitorino.com 

Sítio na Internet | Website http://www.vodafone.com 

Representante | Representative Nicolas Moreno  

Capital social | Share capital 11 609 938 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Vodafone Enterprise Spain, S.L.…………….…………………..…….…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

241 891 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment 

  

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Telephone voice traffic resale 15.04.2010 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 15.04.2010 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network service (VPN) 15.04.2010 
 
 

Obs. Empresa do Grupo Vodafone | Vodafone Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 36, 8.º piso, sul 

Parque das Nações 

1998-017 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 915 404 

E-mail | E-mail (2) DALR-Reg@vodafone.com 

Sítio na Internet | Website http://www.vodafone.pt/ 

CEO | CEO Mário Vaz 

Capital social | Share capital 91 068 253 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Vodafone Holdings Europe B.V. ………………………………..….... 61,37% 

Vodafone Group Plc …………………………………….……….……. 38,63% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

 1 011 561 220 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 341 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviços de comunicações eletrónicas terrestres | Terrestrial electronic 
communications services 

18.10.1991 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 09.10.1998 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 03.05.1999 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access service  03.05.1999 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  29.09.1999 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

25.03.2008 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service  31.08.2009 

Obs. Empresa do Grupo Vodafone | Vodafone Group company 
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Empresa | Company (1) 

 

Voip-It, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. do Mar da China, 1 - Escritório 1.3 

1990-137 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 939 488 605 / 962 030 213 

E-mail | E-mail (2) anup.kakoo@oceanfone.com / upesh.kakoo@oceanfone.com 

Sítio na Internet | Website http://www.voipit.pt 

Gerente | Managing partner  Manharlal Kakoo 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Anup Manharlal Kakoo……….………...……………….….….……...100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 042 474 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

14 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual calling card service 16.11.2010 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 16.11.2010 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | VoIP service 16.11.2010 
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(1) Inclui informação sobre as empresas em atividade a 30 de junho de 2018, inscritas pela ANACOM no registo das 
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Empresa | Company (1) 
 

Voipunify Telecom, Lda. 
Morada | Address (2) R. de Santos Pousada, 441 

4000-486 PORTO 

Tel. | Phone (2) 707 505 888 

E-mail | E-mail (2) gerencia@voipunify.com 

Sítio na Internet | Website http://www.Voipunify.com 

Sócio gerente | Managing partner  Pedro Pereira 

Capital social | Share capital 6 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

João de Deus Matas de Carvalho ……………………….….….………. 33% 

Pedro José Vaz de Almeida Pascoal Pereira …………….….…….….. 33% 

Jorge Alberto Canhoto Coutinho da Rocha ……………………………. 33% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

264 991 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

3 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento residencial e não residencial | Residential and non-residential 
segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

29.01.2010 
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Empresa | Company (1) 
 

Voxbone, S.A. 
Morada | Address (2) Avenue Louise, 489 

Claus Building, 1050 Brussels-BELGIUM 

Tel. | Phone (2) +32 2 808 00 00 

E-mail | E-mail (2) legal@voxbone.com 

Sítio na Internet | Website http://www.voxbone.com 

CEO | CEO Itay Rosenfeld 

Capital social | Share capital 319 534 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Voice Bidco Limited ………………………………..…….…………..…99,99% 

Voice Midco Limited ……………………………….….…..………….…. 0,01% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Segmento não residencial | Non-residential segment  

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas |  
Electronic communications networks and services (3) 

 

Data de registo | 
Registration Date  

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic voice over 
Internet (VoIP) service 

30.11.2007 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual calling card service 26.09.2008 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location  07.09.2017 
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2. Empresas em atividade no sector dos serviços postais (SP) | Companies 
active in the postal services sector 

 

Empresa | Company (1) 
 A Sua Pressa, Lda. 

Morada | Address (2) Lugar de Santoinho, Lt. 456 - Darque 

4935-240 VIANA DO CASTELO 

Tel. | Phone (2) 258 330 158 

E-mail | E-mail (2) geral@asuapressa.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócia gerente | Managing partner Carla Fernandes 

Capital social | Share capital  100 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Carla Raquel Mendes de Matos Moreira Fernandes ………………...97,5% 

José Manuel Gonçalves Prazeres …………………………………….…2,5% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 365 660 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
 (ano | year 2017) 

43 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.03.2011 
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Empresa | Company (1) 
 

Activos 24 - Distribuição, Eventos e Logística, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Quinta da Belavista, R. do Sol Nascente, 7, Armazém I 

2660-009 FRIELAS 

Tel. | Phone (2) 217 142 417 

E-mail | E-mail (2) contabilidade@activos24.com 

Sítio na Internet | Website http://www.activos24.com 

Sócia gerente | Managing partner Olga Gama Rosa 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Olga Cristina Gama Rosa………………..……………..………….......... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 835 536 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

15 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 08.06.2015 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of 
document exchange centres 

08.06.2015 

 Outros serviços | Other services 08.06.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Alfa Lisbon – Gestão de Processos de Expedição, 
Lda. 

Morada | Address (2) Apartado 32, EC Porto Salvo 

2741-901PORTO SALVO 

Tel. | Phone (2) 707 502 028 

E-mail | E-mail (2) marisa.silvestre@glaxus.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.alfaloc.pt 

Gerente | Manager Paulo Igreja 

Capital social | Share capital 150 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Coralia, SGPS, S.A………. ……………………………………………..... 51% 

Paulo Jorge Alves Igreja ……….……………………….…………….….. 49% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 2 748 802 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

10 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  18.03.2013 

 Outros serviços | Other services  18.03.2013 

 

Obs.: A empresa Alfa Lisbon - Gestão de Processos de Expedição, Lda. tem uma parceria com as empresas Alfario - Gestão 
de Soluções Integradas de Transportes, Lda. e Alfaloc - Transportes, Lda. | The company Alfa Lisbon - Gestão de Processos 
de Expedição, Lda. has partnerships with Alfario - Gestão de Soluções Integradas de Transportes, Lda.and Alfaloc - 
Transportes, Lda..  
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Empresa | Company (1) 
 

Alfaloc – Transportes, Lda. 
Morada | Address (2) Apartado 227 

2431-903 MARINHA GRANDE 

Tel. | Phone (2) 707 502 028 

E-mail | E-mail (2) marisa.silvestre@glaxus.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.alfaloc.pt 

Gerente | Manager João Ribeiro 

Capital social | Share capital 150 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Corália, SGPS, S.A……………..…………….…….…….…............... 53,33% 

Natália Maria da Silva Martins Pedroso .…………………………….. 25,57% 

João Carlos Pascoal Leite Ribeiro ……..…………….…….…….…... 21,10% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 2 389 436 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

14 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  05.04.2013 

 Outros serviços | Other services  05.04.2013 
 
 
Obs.: A empresa Alfaloc – Transportes, Lda. tem uma parceria com as empresas Alfario - Gestão de Soluções Integradas de 
Transportes, Lda., Alfa Lisbon - Gestão de Processos de Expedição, Lda. e Alfaprata - Gestão de Soluções Integradas de 
Transporte, Lda. | The company Alfaloc – Transportes, Lda. has partnership with Alfario - Gestão de Soluções Integradas de 
Transportes, Lda., Alfa Lisbon - Gestão de Processos de Expedição, Lda. and Alfaprata - Gestão de Soluções Integradas de 
Transporte, Lda..  
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Empresa | Company (1) 
 

Alfaprata - Gestão de Soluções Integradas de 
Transporte, Lda. 

Morada | Address (2) R. Osvaldo Pinto, 159 

Santiago de Riba Ul – Outeiro 

3720-514 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

Tel. | Phone (2) 707 502 028 

E-mail | E-mail (2) marisa.silvestre@glaxus.pt 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Natália Pedroso 

Capital social | Share capital 150 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Coralia, SGPS, S.A………. …………………………………………..... 51,00% 

Pedro Daniel Guapo Pereira dos Santos Mota……………………..... 28,17% 

Natália Maria da Silva Martins Pedroso……………………………..... 16,66% 

João Carlos Pascoal Leite Ribeiro……………………….………….….. 4,17% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 3 138 160 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

13 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  01.04.2014 

 Outros serviços | Other services  01.04.2014 
 
 
Obs.: A empresa Alfaprata - Gestão de Soluções Integradas de Transporte, Lda. tem uma parceria com a empresa Alfaloc - 
Transportes, Lda. | The company Alfaprata - Gestão de Soluções Integradas de Transporte, Lda. has a partnership with 
Alfaloc - Transportes, Lda..  
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Empresa | Company (1) 
 

Alfario - Gestão de Soluções Integradas de 
Transporte, Lda. 

Morada | Address (2) Estrada de Pintéus – Núcleo Empresarial Coração da CREL, Fração I 

2660-194 SANTO ANTÃO DO TOJAL 

Tel. | Phone (2) 707 502 028 

E-mail | E-mail (2) marisa.silvestre@glaxus.pt 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Paulo Igreja 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Coralia, SGPS, S.A………. ……………………………………………..... 55% 

Paulo Jorge Alves Igreja .……………………………………………….....25% 

Alfa Lisbon – Gestão de Processos de Expedição, Lda. ………….…...20% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 1 421 589 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

9 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  08.04.2013 

 Outros serviços | Other services  08.04.2013 
 
 
Obs.: A empresa Alfario Gestão de Soluções Integradas de Transporte, Lda. tem uma parceria com as empresas Alfa Lisbon 
- Gestão de Processos de Expedição, Lda. e Alfaloc - Transportes, Lda. | The company Alfario Gestão de Soluções Integradas 
de Transporte, Lda. has partnerships with Alfa Lisbon - Gestão de Processos de Expedição, Lda. and Alfaloc - Transportes, 
Lda..  
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Empresa | Company (1) 
 

António Moreira, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Rua do Progresso, Armazém B, 703 

Zona Industrial das Cavadas 

3720-354 VILA DE CUCUJÃES 

Tel. | Phone (2) 256 817 100 

E-mail | E-mail (2) 7370.administracao@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager  António Moreira 

Capital social | Share capital 20 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

António Augusto Rebelo Moreira ……………………………..………...100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 099 288 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

14 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  12.10.2007 
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Empresa | Company (1) 
 

Atlanticourier - Transporte e Entrega de 
Documentos, Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Rua D. João Coutinho, 65 r/c Dto. 

4250-246 PORTO 

Tel. | Phone (2) 226 154 440 

E-mail | E-mail (2) geral@atlanticourier.com 

Sítio na Internet | Website http://www.atlanticourier.com 

Sócio gerente | Managing partner Manuel Dimas Almeida 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Manuel Dimas Almeida …………………………….………………...…..100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

46 744 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

1 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 20.03.2009 

 
Obs.: A empresa Atlanticourier – Transporte e Entrega de Documentos Unipessoal, Lda. tem uma parceria com a empresa 
Transporta - Transportes Porta a Porta, S.A. | The company Atlanticourier – Transporte e Entrega de Documentos Unipessoal, 
Lda. has a partnership with Transporta - Transportes Porta a Porta, S.A.. 

Por decisão de 31 de outubro de 2018, a ANACOM procedeu ao cancelamento da inscrição da Atlanticourier - Transporte e 
Entrega de Documentos no registo das empresas que oferecem serviços postais, com efeitos a 30 de setembro de 2018. | 
By decision of 31 October 2018, the registration of the company Atlanticourier - Transporte e Entrega de Documentos, in the 
register of companies which offer postal services has been cancelled. The cancellation is with effect from 30 September 2018. 
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Empresa | Company (1) 
 

Augusto José Concha Encarnado, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Quinta Nova 

Estação de Nossa Senhora de Machede s/n 

7005-700 ÉVORA 

Tel. | Phone (2) 266 742 410 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner Augusto Encarnado 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Augusto José Concha Encarnado …………………………..……..….. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d.  

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 23.03.2011 
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Empresa | Company (1) 
 

Best Direct, Lda. 
Morada | Address (2) R. Dr. João Francisco de Sousa, 14, 2.º 

9500-187 PONTA DELGADA 

Tel. | Phone (2) 296 709 887 

E-mail | E-mail (2) bestdirect.azores@gmail.com 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Sócio gerente | Managing partner Paulo Viveiros 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Primitivo Marques ………….………….………………………………...… 30% 

Américo Natalino Viveiros ..………….…………………………….…...… 24% 

Paulo Hugo Viveiros …….………….………………………………....….. 23% 

Américo Natalino Viveiros ..………….…………………………….…...… 23% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

269 742 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de 
peso | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical 
publications up to 2 kg 

03-01-2012 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 03-01-2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Bluwalk, Lda. 
Morada | Address (2) R. Manuel Pinto de Azevedo, 567 - E01 (Edf. Mota & Teixeira) 

4100-321 PORTO 

Tel. | Phone (2) 223 240 750 

E-mail | E-mail (2) info@bluwalk.com 

Sítio na Internet | Website http://www.bluwalk.com 

Sócio gerente | Managing partner João André de Jesus Rocha Machado 

Capital social | Share capital 19 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

João André de Jesus Rocha Machado.…………….………………...… 50% 

Miguel Borges Feijó Pinto………….……..………….………………...… 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 321 859 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

8 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 02.11.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Bónus Coordenadas, Lda. 
Morada | Address (2) R. das Cardosas, 582 

4495-456 PÓVOA DE VARZIM 

Tel. | Phone (2) 252 218 438 

E-mail | E-mail (2) comercial.08205@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner Ricardo Rocha 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Ricardo André Bastos da Rocha……….……………………………...… 50% 

João Miguel Neves Mariz..………….……..…………………………...… 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

504 121 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

7 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

   

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 10.04.2014 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
services 

10.04.2014 

 Outros serviços | Other services 10.04.2014 
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Empresa | Company (1) 
 

Byalyk Service, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Praceta do Movimento das Forças Armadas, 9, 2.º Dto. 

Tercena  

2730-128 BARCARENA 

Tel. | Phone (2) 926 713 826 

E-mail | E-mail (2) olhastarikova@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.byalykservice.com 

Gerente | Manager Serhiy Byalyk 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Larysa Yakymiv……….………….………………………………..…..….100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

449 800 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 26.10.2010 
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Empresa | Company (1) 
 

Chronopost Portugal – Transporte Expresso 
Internacional, S.A. 

Morada | Address (2) Av. Infante D. Henrique, Lt. 10 

Olivais Sul 

1849-003 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 218 546 000 

E-mail | E-mail (2) o-establet@chrono-inter.com 

Sítio na Internet | Website http://www.chronopost.pt 

Administrador Delegado | Managing 
Director 

Olivier Establet 

Capital social | Share capital 700 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Geopost, S.A.……..……………………………….……………….…..….100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

43 404 653 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

771 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 13.12.2001 

 

 

  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
Communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as entidades em atividade a 30 de junho de 2018 inscritas pela ANACOM no registo dos 
prestadores de SP. | Includes information on companies registered by ANACOM as active on 30th June 2018 in 
the register of providers of postal service. 

(2) Contatos indicados pelas empresas para divulgação. / Contacts indicated by companies for disclosure. 
(3) Inclui todos os serviços objeto de licença individual ou de comunicação prévia, nos termos previstos na Lei 

Postal. | Includes all services subject to individual licencing or prior notification under the terms of the Postal Law. 

  125 

 

Empresa | Company (1) 
 

Códigos Cruzados, Lda. 
Morada | Address (2) R. Padre Adriano Botelho, 5 A/B/C 

1300-437 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 100 972 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Sócio gerente | Managing partner Liliana Alves 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Liliana Alves ……….………………………..……………..…………......... 50% 

Ascensão Silva ……………………………..……………..…………......... 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 21.06.2013 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 21.06.2013 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange centres 21.06.2013 

 Outros serviços | Other services 21.06.2013 

Nota: A empresa Códigos Cruzados, Lda, deixou de ser franchisada da MRW a 19 Abril de 2018. | The company Códigos 
Cruzados, Lda, ceased to be franchised of MRW on 19 April 2018.
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Empresa | Company (1) 
 

Consigo pelo Mundo – Transporte e Entrega de 
Documentos, Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Rua de S. Sebastião, Lote 1, Lj. 7, Ed. Arcádia 

4520-250 SANTA MARIA DA FEIRA 

Tel. | Phone (2) 256 375 788 

E-mail | E-mail (2) 07015@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Gerente | Manager  Jorge Vieira 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Maria Olívia Pinho da Costa Oliveira Vieira ……………..………….... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

341 349 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.02.2006 
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Empresa | Company (1) 
 

Corrida Desenfreada Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. Rita Queriol Roquete, 106 B 

2100-524 FAJARDA 

Tel. | Phone (2) 912 950 063 

E-mail | E-mail (2) 7203.direcao@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager  Paulo Almeida 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Paulo Alexandre Marmelo Almeida ………..……………..………….... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

352 545 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 18.03.2014 
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Empresa | Company (1) 
 

CTT – Correios de Portugal, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 13 

1999-001 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 471 842 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.ctt.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Francisco Lacerda 

Capital social | Share capital 75 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Gestmin, SGPS, S.A. ………………………………………………….. 11,35% 

Indumenta Pueri, S.L. …………………………................……………. 5,00% 

Credit Suisse Group AG ………….…………….…………………….... 3,35% 

Norges Bank ……………………….…………….………………………. 3,15% 

BNP Paribas Investment Partners, S.A. .………………………….….. 3,11% 

Wellington Management Group LLP…………………………………… 2,07% 

Kairos Partners SGR SpA...…………….…….………….……….......... 2,05% 
Restantes acionistas | Other shareholders…………..……………..... 69,97% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

523 146 929 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

11 029 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 01.01.1992 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 01.01.1992 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso | 
Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications up to 2 kg 

01.01.1992 

Obs.: Empresa do Grupo CTT | CTT Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

CTT Contacto, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 13, Piso 10 

1999-001 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 471 505 

E-mail | E-mail (2) secretariageral@ctt.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.cttcontacto.pt/ 

Presidente do Conselho de Gerência | 
Chairman of the board 

Dionísia Ferreira 

Capital social | Share capital 575 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

CTT – Correios de Portugal, S.A. ……………..…..…………...……..... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

11 466 842 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

78 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso | 
Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications up to 2 kg 

01.02.2013 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 01.02.2013 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 01.12.2015 

 
Obs.: Empresa do Grupo CTT | CTT Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 13, piso 11 

1999-001 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 210 471 214 

E-mail | E-mail (2) secretariageral@ctt.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.cttexpresso.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Francisco Lacerda 

Capital social | Share capital 5 000 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

CTT – Correios Portugal, S.A. ………..……………………………....…. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

72 353 695 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

537 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 01.10.2001 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 18.03.2013 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 18.03.2013 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso | 
Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications up to 2 kg  

18.03.2013 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 18.03.2013 
 

Obs.: Empresa do Grupo CTT | CTT Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Dachser Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Rua da Agra Nova, 120 

4485-040 AVELEDA VCD 

Tel. | Phone (2) 229 984 460 

E-mail | E-mail (2) joao.costa@pt.dachser.com 

Sítio na Internet | Website http://www.dachser.pt 

Gerente | Manager Juan Antonio Quintana Lopez 

Capital social | Share capital 680 900 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Dachser Spain, S.A. …..………………………………………………….100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

78 821 814 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

175 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de 
peso | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical 
publications up to 2 kg 

03.01.2012 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 03.01.2012 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 03.01.2012 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 03.01.2012 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
centres  

03.01.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Damião de Brito - Transportes, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Sítio Quatrim do Sul, Caixa Postal 706 E 

8700-128 MONCARAPACHO 

Tel. | Phone (2) 924 068 202 

E-mail | E-mail (2) dbt.gest@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.pt 

Gerente | Manager João Damião de Brito 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

João Francisco Damião de Brito ……………….……….…................. 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

445 099 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

9 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.05.2016 
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Empresa | Company (1) 
 

DHL Express Portugal, Lda. 
Morada | Address (2) Avenida D. João II, 51, 4.º 

Parque das Nações 

1990-085 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 211 127 311 

E-mail | E-mail (2) elsa.mousinho@dhl.com 

Sítio na Internet | Website http://www.dhl.pt 

Gerente | Manager  Américo Fernandes 

Capital social | Share capital 3 086 328 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

DHL Parcel Iberia, SLU .………………………….……….……..…….100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

116 106 997 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

550 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 13.12.2001 
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Empresa | Company (1) 
 

Easy Post, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. José Malhoa, Edf. Malhoa Plaza, 2, 1º Tardoz, Esc. 1.1 

1070-325 LISBOA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) geral@easypost.pt 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Sócio gerente | Managing partner Paulo Diamantino 

Capital social | Share capital 1 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Paulo Jorge Diamantino …..………..……………………….……........... 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

5 633 euros  

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

0 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 05.05.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Entreguru, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. Marginal, Edf. Parque Oceano, 4º 

2780-322 OEIRAS 

Tel. | Phone (2) 214 544 545 

E-mail | E-mail (2) diogo.lourenco@wygroup.net 

Sítio na Internet | Website www.eguru.pt 

Gerente | Manager Pedro Alexandrino Janela 

Capital social | Share capital 500 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Eggnest - SGPS, S.A……..………..……………………….……........... 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

4 890 euros  

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 16.01.2017 

 

 
Nota: Por decisão de 11 de outubro de 2018, a ANACOM procedeu ao cancelamento da inscrição da Entreguru, Unipessoal 
no registo das empresas que oferecem serviços postais, com efeitos a 12 de julho de 2018, data da cessação da atividade. 
| By decision of 11 October 2018, the registration of the company Entreguru, Unipessoal, in the register of companies which 
offer postal services has been cancelled. The cancellation is with effect from 12 July 2018, date of discontinuation of the 
activity.  
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Empresa | Company (1) 
 

Etapaexpress, Lda. 
Morada | Address (2) R. São Gonçalo de Lagos, 15 B  

2560-661 TORRES VEDRAS 

Tel. | Phone (2) 261 331 772 

E-mail | E-mail (2) 08007@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Gerente | Manager Rui Pestana 

Capital social | Share capital 48 837 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Rui Manuel Ferreira Pestana ………..………….………….…….......... 99,5% 

Laura Mateus Pestana…………………….………………………………..0,5% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

285 845 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

9 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 22.02.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Exigentexpress - Transportes, Unipessoal Lda. 
Morada | Address (2) Arruamento R, Centro Empresarial Vista Alegre, Edf. 6  

3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA 

Tel. | Phone (2) 915 600 221 

E-mail | E-mail (2) bmb.transportes@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.exigentexpress.pt 

Sócio gerente | Managing partner Bruno Bastos 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Bruno Miguel Gonçalves de Bastos ………..…………………….......... 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

733 776 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

21 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 25.05.2016 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
centres 

25.05.2016 
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Empresa | Company (1) 
 

Expressodão – Transporte de Mercadorias, Lda. 
Morada | Address (2) Quinta do Vale, 4 - Pav. 4 Cabanões de Baixo  

3500-885 VISEU 

Tel. | Phone (2) 232 415 527 

E-mail | E-mail (2) joao.urbano@expressodao.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  João Urbano 

Capital social | Share capital 9 976 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

João Francisco Serra Jerez Correia Urbano ………………………....…50% 

António José Marques Lopes ……………………………….…………….50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

572 720 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

11 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

Federal Express Corporation - Sucursal em Portugal 
Morada | Address (2) Quinta do Anabique - Parque Solvay, Lt. B  

2625-090 PÓVOA DE SANTA IRIA 

Tel. | Phone (2) 212 306 451 

E-mail | E-mail (2) jose.cardoso@fedex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.fedex.com/pt 

Representante Legal | Legal 
representative 

Helena Kristina Jansson 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Federal Express Corporation, Inc. .…………..……………….…..….….100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

814 022 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 10.04.2003 

 
Obs.: A Rangel Expresso, S.A. é representante exclusivo em Portugal da Federal Express Corporation - Sucursal em 
Portugal. | Rangel Expresso, S.A. is the exclusive representative in Portugal of Federal Express Corporation - Sucursal em 
Portugal. 
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Empresa | Company (1) 
 

Fozpost – Entrega e Recolha de Encomendas, Lda. 
Morada | Address (2) R. do Centro Social, 6  

3105-057 CARRIÇO 

Tel. | Phone (2) 236 952 897 

E-mail | E-mail (2) gerencia@fozpost.com 

Sítio na Internet | Website http://www.envialia-urgente.com 

Sócia gerente | Managing partner Maria de Fátima dos Santos 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Maria de Fátima Modesto Ferreira Martiniano dos Santos…………….50% 

António Martiniano dos Santos………………………………..…………..50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

802 673 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

22 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

ENVIÁLIA 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

General Logistics Systems Portugal, Lda. 
Morada | Address (2) R. da Bica, 10 

2665-608 VENDA DO PINHEIRO 

Tel. | Phone (2) 219 667 100 

E-mail | E-mail (2) catarina.rebelo@gls-portugal.com 

Sítio na Internet | Website http://www.gls-group.eu 

Gerente | Manager Nuri Saadi Al-Soudani 

Capital social | Share capital 200 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

General Logistics Systems B.V...…………………………..……...….99,95% 

General Logistics Systems Germany GMBH………………….….…...0,05% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

10 249 722 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

125 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 23.10.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Gigantexpress, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. dos Marcos, 43 Neiva 

4935-529 VIANA DO CASTELO 

Tel. | Phone (2) 258 843 232 

E-mail | E-mail (2) geral@gigantexpress.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.gigantexpress.pt/ 

Sócio gerente | Managing partner  Miguel Gigante 

Capital social | Share capital 25 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Miguel Eduardo Barbedo Pinto Manso Gigante …..………………..…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

282 433 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.03.2010 

 
Obs.: A empresa Gigantexpress, Unipessoal, Lda. tem uma parceria com a empresa GLS group Portugal. | The company 
Gigantexpress, Unipessoal, Lda. has a partnership with GLS group Portugal. 
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Empresa | Company (1) 
 

Greapost, Lda. 
Morada | Address (2) Edifício Rainha, Piso 4 

3720-232 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

Tel. | Phone (2) 914 643 733 

E-mail | E-mail (2) infogreatpost@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.greenpost.pt 

Gerente | Manager Maria dos Anjos Costa 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Gadgetresult SGPS, S.A………...………………………….………...….50% 

Longroad SGPS, S.A………………………………………..…….….…...50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

32 719 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

2 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso | 
Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications up to 2 kg 

01.02.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Ibercourier - Serviço de Transporte Urgente, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) R. dos Caniços, 7 

2625-253 VIALONGA 

Tel. | Phone (2) 219 587 260 

E-mail | E-mail (2) maria.tomeno@mrw.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Gerente | Manager Maria Tomeno 

Capital social | Share capital 264 224 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Fitman, S.A. (Espanha) ………………………………………….….....100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

12 017 728 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

41 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Franchisador da marca | Franchise 
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.02.2005 

 Outros serviços | Other services 22.11.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Iberomail – Correio Internacional, S.A. 
Morada | Address (2) R. Professor Henrique de Barros, 5 

2685-339 PRIOR VELHO 

Tel. | Phone (2) 218 621 570 

E-mail | E-mail (2) iberomail@iberomail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.iberomail.com 

Administrador | Director João Carlos Duarte 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

João Carlos Duarte ………………………….……………………........95,00% 

Eduardo Valente…………..……...…….………………….....................2,40% 

Patrícia Nunes.…………………....………………………......................2,40% 

Cândida Fernandes ……….……………..……....................................0,20% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

2 572 756 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

23 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de 
peso | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical 
publications up to 2 kg 

18.05.2006 

 Serviço de encomendas postais até 10 kg de peso | Postal parcels up to 10 kg 09.08.2012 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 09.08.2012 

 Serviço de publicidade endereçada até 2 kg de peso | Direct mail service up to 2 kg 09.08.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Imexco Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Mestre Sidónio, nº 75, 1º Esq., Armazém F  

São Roque 

9020-365 FUNCHAL 

Tel. | Phone (2) 291 231 304 

E-mail | E-mail (2) dgeral@imx.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.pt 

Gerente | Manager Fernão Vieira 

Capital social | Share capital 25 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Fernão Martim Perestrelo da Silva Favila Vieira……….…................. 100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

652 974 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

7 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 14.11.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Jaestá – Tráfego e Serviços Logísticos, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Actriz Alda Rodrigues, Lt. 1, loja 

São Domingos 

2005-542 SANTARÉM 

Tel. | Phone (2) 243 321 757 / 243 325 814 

E-mail | E-mail (2) 08300@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner Isabel Melão 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Isabel Maria Garriapa Melão ……………………………………….….... 99% 

Joel Gonçalo Melão Simões ..……………………………...…………..…..1% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

269 549 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

José Manuel Araújo Silva - Serviço de Transporte 
Urgente, Lda. 

Morada | Address (2) R. dos Aliados, 755 

4820-248 FAFE 

Tel. | Phone (2) 253 504 438/9 

E-mail | E-mail (2) mrwfafe@hotmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner Silvana Gomes 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Silvana Maria Pinto Gomes ………………………..……….…….……....50% 

André Augusto Martins Moreira …………………………….………….…50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

472 244 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 27.12.2012 

 Outros serviços | Other services 07.12.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Lisespo - Transportes, Lda. 
Morada | Address (2) Estrada Nacional 10 km 139 D, 

2695-718 SÃO JOÃO DA TALHA 

Tel. | Phone (2) 707 501 010 

E-mail | E-mail (2) isabel.aparicio@seur.net 

Sítio na Internet | Website http://www.seur.com 

Gerente | Manager  Olivier Establet  

Capital social | Share capital 254 489 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Geopost, S.A. ……………….….…………………………………………100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

22 659 897 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

104 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

SEUR 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  15.07.2005 
 
 
Obs.:  
Empresa do Grupo Geopost | Geopost Group company 

Em 27-07-2017 ocorreu a fusão, por incorporação, da Lordtrans - Transportes Urgentes, Lda. na empresa Lisespo - 
Transportes, Lda.| On 27-07-2017, Lordtrans - Transportes Urgentes, Lda. was acquired by Lisespo - Transportes, Lda 
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Empresa | Company (1) 
 

Logista - Transportes, Transitários e Pharma, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Expansão da Área Industrial do Passil, Lt. 1A, Edif. Logista 

2894-002 ALCOCHETE 

Tel. | Phone (2) 212 324 120 

E-mail | E-mail (2) joao.jales@nacex.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.pt 

Gerente | Manager  Miguel Gomez Prado 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Compañia de Distribución Integral Logista, S.A.………………………100% 

 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

20 342 877 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

121 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Franchisador da marca | Franchising 
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  09.05.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

Mensagemláxia, Lda. 
Morada | Address (2) R. Júdice Fialho, 4, lj. B 

7520-218 SINES 

Tel. | Phone (2) 269 636 087 

E-mail | E-mail (2) mensagemlaxia@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Solange Pereira 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Solange Sousa Correia Pereira………………………………..………....51% 

Paulo Fernando Matos Pereira………………………………..……….....49% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

217 796 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 06.04.2015 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of 
document exchange centres 

06.04.2015 

 Outros serviços | Other services 06.04.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Mix Express - Transportes Urgentes, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Ary dos Santos, 6 

Quinta Figo Maduro 

2685-312 PRIOR VELHO 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Andreias Gomes 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Andreias Gonçalo Cardoso Gomes ………………………………………100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.02.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Normaprazo – Transporte Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. Tomás Ribeiro, 769, 2.º Esq. 

4450-298 MATOSINHOS 

Tel. | Phone (2) 229 370 128 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Luís Ramos 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Luís Manuel Ferreira da Silva Ramos ……………………………………100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 19.02.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Notícias Direct - Distribuição ao Domicílio, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 3 

1600-209 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 707 200 508 

E-mail | E-mail (2) apoiocliente@noticiasdirect.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.globalmediagroup.pt/marcas/outras/distribuicao/noticias-direct/ 

Gerente | Manager Paulo Rego 

Capital social | Share capital 49 880 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Global Notícias - Media Group, S.A.………….……..……………..…..100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

4 257 390 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

11 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de 
peso | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical 
publications up to 2 kg 

12.09.2002 

  

  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies active in the 
Communications sector in Portugal 

 

Notas | Notes: 
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Empresa | Company (1) 
 

Obik Express – Serviço de Transportes, Unipessoal, 
Lda. 

Morada | Address (2) Rua da Olaria, 28 

2490-534 OURÉM 

Tel. | Phone (2) 249 545 764 / 249 545 766 

E-mail | E-mail (2) 7243.operativo@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio-gerente | Managing Partner Ricardo Pereira 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Ricardo Jorge da Silva Pereira ………………………….………………100% 

Volume de negócios | Turnover 
(ano | year 2017) 

191 095 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 
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Notas | Notes: 
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Empresa | Company (1) 
 

Openmail, Lda. 
Morada | Address (2) Av. 5 de Outubro, 104, 2º 

1050-060 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 722 290 200 

E-mail | E-mail (2) jmarquez@openmail.express 

Sítio na Internet | Website n.a. 

Gerente | Manager José Marquez Rodriguez 

Capital social | Share capital 1 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

José Marquez Rodriguez….…………...………….……..……………….98,0% 

Marco Paulo Ferreira da Costa……..……………………………………..0,2% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

9 151 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 23.07.2007 
 

17.05.2018 
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Empresa | Company (1) 
 

Overspeed – Transportes de Correio Expresso, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Praceta da Castanheira, 25 

4475-019 MAIA 

Tel. | Phone (2) 229 289 089 

E-mail | E-mail (2) overspeed@sapo.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner José Manuel Pereira 

Capital social | Share capital 45 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

José Manuel Ferreira Pereira ……..………………………………………100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

945 647 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

14 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as entidades em atividade a 30 de junho de 2018 inscritas pela ANACOM no registo dos 
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Empresa | Company (1) 
 

P.P. Expresso – Transporte de Mercadorias, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Virgílio Correia, n.º 11A 

1600-219 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 217 222 340 

E-mail | E-mail (2) ppinto@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócia gerente | Managing partner Paula Pinto Rodrigues 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Paula Cristina Pinto Rodrigues …….………………………......………...50% 

Pedro Miguel Pessoa dos Santos …………………………….………….50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

556 292 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

16 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as entidades em atividade a 30 de junho de 2018 inscritas pela ANACOM no registo dos 
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Empresa | Company (1) 
 

Papel Regular - Distribuição de Publicidade, Lda. 
Morada | Address (2) R. Marquês D' Ávila e Bolama, Bloco 3, R/C Esqº 

6200-053 COVILHÃ 

Tel. | Phone (2) 918 767 444 

E-mail | E-mail (2) pedro_fazendeiro@hotmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner Pedro Fazendeiro 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Pedro Daniel de Matos Fazendeiro….………………………......………95% 

Maria de Lourdes da Cruz Matos Fazendeiro.…………………...………5% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

407 630 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

6 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 01.07.2016 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as entidades em atividade a 30 de junho de 2018 inscritas pela ANACOM no registo dos 
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the register of providers of postal service. 
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Postal. | Includes all services subject to individual licencing or prior notification under the terms of the Postal Law. 
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Empresa | Company (1) 
 

Papiro, S.A. 
Morada | Address (2) Parque Industrial do Porto Alto, Lt. 14 

2135-009 SAMORA CORREIA 

Tel. | Phone (2) 263 090 300 

E-mail | E-mail (2) papiro@papiro.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.papiro.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Francisco Mendes 

Capital social | Share capital 500 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Trivalor SGPS. …………………………………………………………….100% 
 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 884 185 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

73 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 
 
 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correspondências com peso superior a 2 kg | Correspondence service 
Postal parcels service more than 2 kg 

16.11.2017 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
centres 

16.11.2017 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas com peso superior 
a 2 kg | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications 
more than 2 kg 

16.11.2017 

 Serviço de encomendas postais com peso superior a 10 kg de peso | Postal parcels 
more than 10 kg 

16.11.2017 

 Entrega em Portugal de encomendas postais UE com peso superior a 20 Kg | Delivery 
in Portugal of postal parcels more than 20 kg 

16.11.2017 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 16.11.2017 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 16.11.2017 
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Notas | Notes: 

(1) Inclui informação sobre as entidades em atividade a 30 de junho de 2018 inscritas pela ANACOM no registo dos 
prestadores de SP. | Includes information on companies registered by ANACOM as active on 30th June 2018 in 
the register of providers of postal service. 
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Empresa | Company (1) 
 

Pedro Cambeiro Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Av. São Miguel, Lt. 136, r/c  

6300-864 GUARDA 

Tel. | Phone (2) 968 589 182 

E-mail | E-mail (2) pctransportes@outlook.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner Pedro Cambeiro 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Pedro Daniel da Silva Cambeiro…….………………………......………100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

217 580 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

5 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 29.01.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Polientrega, Lda. 
Morada | Address (2) Parque Industrial de Celeirós (2ª fase) - R. do Gaião, Lt. 3 

4705-049 AVELEDA-BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 277 398 

E-mail | E-mail (2) carlos.pinto.07200@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Agostinho Pinto 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Agostinho José Ferreira Pinto ……………………………………….……45% 

Carlos Jorge Ferreira Pinto …………………………………….….………40% 

Maria Manuela da Costa Ferreira .…………………………………..……15% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

835 846 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

19 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 30.10.2009 

 Outros serviços | Other services 07.12.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Porta Notícias, Lda. 
Morada | Address (2) R. da Metalúrgica Alentejana, 12G 

7800-007 BEJA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócia gerente | Managing partner  Telma Dias 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Telma Isabel Vargas Dias…………………………………………………..50% 

Ricardo Manuel Pereira Dias…………………………..…………………...50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 11.10.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Portomail – Transporte de Documentos e 
Encomendas, Lda. 

Morada | Address (2) Rua Padre Cruz, 36 

4050-219 PORTO 

Tel. | Phone (2) 226 060 760/61 

E-mail | E-mail (2) 08206@grupomrw.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Lúcio Gonçalves Marques 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Lúcio Gonçalves Marques ………………………….……………….…….60% 

Rui Filipe Mendes Gonçalves Marques ………………………………….40% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

455 705 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

9 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 04.11.2005 

 Outros serviços | Other services 21.11.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Premium Green Mail, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. Agostinho Neto, 26B, Quinta do Lambert 

1750-006 LISBOA 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.premiumgmail.pt 

Gerente | Manager Ricardo Gil dos Santos Ferreira 

Capital social | Share capital 600 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (13.03.2018) 

Galaxy Post, S.A. ………………………………………………………….41,7% 

Jmvp Investimentos - SGPS, S.A. ……………………………………….58,3% 
 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

638 041 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

20 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 
 
 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 21.12.2017 

 Serviço de encomendas postais até 10 kg de peso | Postal parcels up to 10 kg 21.12.2017 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de 
peso | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical 
publications up to 2 kg 

21.12.2017 

 Entrega em Portugal de encomendas postais UE com peso até 20 Kg | Delivery in 
Portugal of postal parcels up to 20 kg 

21.12.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Princeps – Comércio por Grosso, Lda. 
Morada | Address (2) Rua Padre Benjamim Salgado, 110 – Edíficio Vera Cruz 

4760-412 VILA NOVA DE FAMALICÃO 

Tel. | Phone (2) 252 312 256 

E-mail | E-mail (2) princeps.geral@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner  Rui LasCasas 

Capital social | Share capital 74 820 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Rui Manuel Araújo Veloso de Sousa LasCasas ………….....…......66,66% 

Maria José Araújo Veloso de Sousa LasCasas ……………..……..33,34% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

746 993 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

14 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 04.11.2005 

 Outros serviços | Other services 20.03.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Ranexpress – Transportes Rodoviários de 
Mercadorias, Lda. 

Morada | Address (2) Rua da Gráfica Almondina, Lt. 24 

Zona Industrial de Torres Novas 

2350-483 TORRES NOVAS 

Tel. | Phone (2) 249 543 020 

E-mail | E-mail (2) financeiro@ranexpress.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.ranexpress.pt/ 

Sócio gerente | Managing partner  Nelson Matreno 

Capital social | Share capital 200 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Nelson Gonçalves Matreno…..…………………………………….....…..50% 

Rui Alberto Domingues Pereira…………………………………………...50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

2 135 273 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

39 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

Rangel Expresso II, S.A. 
Morada | Address (2) n.d. 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.rangel.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Eduardo Rangel 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Eduardo da Silva Rangel………….…………..…………….………….…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

11 598 805 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

89 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service  20.11.2009 

 
Obs.: Empresa do Grupo Rangel | Rangel Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Rangel Expresso, S.A. 
Morada | Address (2) R. da Serra, 654 

Folgosa  

4425-380 MAIA 

Tel. | Phone (2) 229 699 200 

E-mail | E-mail (2) tiago.andre@rangel.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.rangel.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Eduardo Rangel 

Capital social | Share capital 250 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Espera Investments BV ……………………….……………….……...…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

16 661 568 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

95 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 19.12.2002 

 

Obs.:  

Empresa do Grupo Rangel | Rangel Group company 

A Rangel Expresso, S.A. é representante exclusivo em Portugal da Federal Express Corporation - Sucursal em Portugal | 
Rangel Expresso, S.A. is the exclusive representative in Portugal of Federal Express Corporation - Sucursal em Portugal. 
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Empresa | Company (1) 
 

S.D.I.M. – Sociedade de Distribuição de Imprensa da 
Madeira, Lda. 

Morada | Address (2) Parque Industrial da Cancela, Pavilhão M.I. 45 

9125-042 CANIÇO – MADEIRA 

Tel. | Phone (2) 291 934 718 

E-mail | E-mail (2) cfernandes@sdim.pt 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager  Michael John Blandy 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Empresa Diário de Notícias, Lda. ……..…………………….………….... 60% 

VASP – Distribuidora de Publicações, S.A. ....………………….….……. 40% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

3 335 981 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

15 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso | 
Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications up to 2 kg 

24.01.2002 
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Empresa | Company (1) 
 

Servinasa - Limpezas e Serviços, Lda. 
Morada | Address (2) Caminho Velho da Chamorra, 15 

9020-128 FUNCHAL 

Tel. | Phone (2) 291755350 

E-mail | E-mail (2) servinasa@servinasa.com 

Sítio na Internet | Website http://www.servinasa.com 

Gerente | Manager Carlos Manuel de Gouveia Vieira 

Capital social | Share capital 30 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Angela Maria da Silva Vieira …………….……………………………...66,66% 

Carlos Manuel de Gouveia Vieira……………………………………….16,67% 

Maria Idalina Martins de Barros.................…………………………….16,67% 
 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 937 867 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

154 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 
 
 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correspondências com peso superior a 2 kg | Correspondence service 
Postal parcels service more than 2 kg 

21.09.2017 

 Entrega em Portugal de encomendas postais UE com peso superior a 20 Kg | 
Delivery in Portugal of postal parcels more than 20 kg 

21.09.2017 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas com peso 
superior a 2 kg | Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical 
publications more than 2 kg 

21.09.2017 

 Serviço de envios com valor declarado | Insured items service 21.09.2017 

 Serviço de envios registados | Registered items service 21.09.2017 

 Serviço de encomendas postais com peso superior a 10 kg de peso | Postal parcels 
more than 10 kg 

21.09.2017 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 21.09.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

Sobrexpress, Lda. 
Morada | Address (2) R. Quinta da Nora, 5 A 

2790-140 CARNAXIDE 

Tel. | Phone (2) 214 184 998 

E-mail | E-mail (2) asas.78@sapo.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.com 

Gerente | Manager José Carlos Gomes 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

José Carlos Gomes…………………………….……….………....……. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

635 340 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

21 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 16.04.2014 
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Empresa | Company (1) 
 

Sopostal, Lda. 
Morada | Address (2) R. Casa Branca, 2, Lj. A 

9000-088 FUNCHAL 

Tel. | Phone (2) 291 620 015 / 291 622 385 

E-mail | E-mail (2) central@sopostal.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.sopostal.pt 

Sócio gerente | Managing partner Luís Diogo Gois Santos 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Luis Diogo Gois Santos …………………………..……….……………..…90% 

Maria Abilia Gois Lopes Serrão…..………………………….…………..…10% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

256 629 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

4 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.09.2017 
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Empresa | Company (1) 
 

TCI – Transporte Courier International, Lda. 
Morada | Address (2) R. do Parque Comercial, 91 

4715-216 BRAGA 

Tel. | Phone (2) 253 680 110 

E-mail | E-mail (2) fernando.machado@skynet.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.skynet.pt 

Gerente | Manager Fernando Torres 

Capital social | Share capital 200 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Fernando Domingos Moreira Torres …………………….………....…… 77% 

Lurdes Conceição P. Santos …………………………………………….. 23% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

6 654 463 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

58 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 16.11.2010 
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Empresa | Company (1) 
 

TNT Express Worldwide (Portugal), Transitários, 
Transportes e Serviços Complementares, 
Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) Av. D. João II, 41, 9A 

Parque das Nações 

1990-084 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 219 014 777 

E-mail | E-mail (2) antonio.rodrigues@tnt.com 

Sítio na Internet | Website http://www.tnt.com 

Administrador | Director  António Sá Rodrigues 

Capital social | Share capital 100 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

TNT Skypak Finance BV……………………………………..…………... 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

60 973 692 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

371 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 13.12.2001 
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Empresa | Company (1) 
 

Tráfego de Letras, Lda. 
Morada | Address (2) R. da Maligueira, Lt. 15, Lj. B 

Gândara dos Olivais 

2415-340 LEIRIA 

Tel. | Phone (2) 244 835 775 

E-mail | E-mail (2) trafegodeletras@gmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.com 

Sócia gerente | Managing partner Luís Neto 

Capital social | Share capital 10 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Luís Manuel dos Santos Neto ……………………...…………….……. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

476 515 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

9 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 01.02.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

Transporta – Transportes Porta a Porta, S.A. 
Morada | Address (2) Av. D. João II, 13, piso 11 

1999-001 LISBOA 

Tel. | Phone (2) 214 267 200 / 229 434 200 

E-mail | E-mail (2) secretariageral@ctt.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.goexpress.pt 

Presidente do conselho de 
administração | Chairman of the board  

Dionizia Ferreira 

Capital social | Share capital 19 300 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

CTT - Correios de Portugal, S.A. ……………………………………..…100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

13 235 430 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

190 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 14.08.2012 

Obs.:  

Empresa do Grupo CTT | CTT Group company 
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Empresa | Company (1) 
 

Transportes António Garcia & César, Lda. 
Morada | Address (2) R. do Barreiro, 200 E, Moreira 

4470-573 MAIA 

Tel. | Phone (2) 229 436 660 

E-mail | E-mail (2) avelino.ml.pereira@hotmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio gerente | Managing partner Avelino Pereira 

Capital social | Share capital 74 820 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Avelino Manuel Leal Pereira ………………………..……………........ 82,5% 

José Alves Soares da Cunha …..………………………………..…..…17,5% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 136 893 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

23 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

MRW 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 18.03.2013 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
centres 

18.03.2013 

 Outros serviços | Other services 18.03.2013 
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Empresa | Company (1) 
 

UPS of Portugal - Transportes Internacionais de 
Mercadorias, Sociedade Unipessoal, Lda. 

Morada | Address (2) R. Francisco Sousa Tavares, Lt. 3 

Quinta da Francelha de Baixo 

2685-333 PRIOR VELHO 

Tel. | Phone (2) 219 407 000 

E-mail | E-mail (2) carlos.pinheiro@europe.ups.com 

Sítio na Internet | Website http://www.ups.com 

Gerente | Manager Nando Cesarone 

Capital social | Share capital 200 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

UPS Europe SPLR/BVBA …………………………………….….....…. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

66 067 080 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

149 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.10.2002 
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Empresa | Company (1) 
 

Urbanos – Distribuição Expresso, S.A. 
Morada | Address (2) Loures Business Park, EN 115, Lt. 5 

2660-515 SÃO JULIÃO DO TOJAL 

Tel. | Phone (2) 219 738 800 

E-mail | E-mail (2) geral@urbanos.com 

Sítio na Internet | Website http://www.urbanos.com 

Administrador | Director António Casimiro 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Urbanos Grupo SGPS, S.A. …………………….…………….…….…… 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

8 434 589 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

78 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 15.07.2005 
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Empresa | Company (1) 
 

Urbencomenda – Transportes Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. Mariana de Andrade, 7G Armazém 

2840-196 PINHAL DE FRADES 

Tel. | Phone (2) 212 329 820 

E-mail | E-mail (2) 7278.direcao@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.pt 

Sócio gerente | Managing partner Pedro Vargas 

Capital social | Share capital 5 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Urbemocion, S.L. ……………………………………...……..……….…. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 362 033 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

12 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 9.05.2013 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 9.05.2013 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
centres 

9.05.2013 

 Outros serviços | Other services 9.05.2013 

Obs.:  

Em 1.06.2018 a Urbencomenda – Transportes Unipessoal, Lda. passou a ser franchinsado da marca NACEX.| On 01.06.2018 
Urbencomenda - Transportes Unipessoal, Lda. started to be franchised of the brand NACEX. 
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Empresa | Company (1) 
 

Urbexpress – Transportes Expresso, Lda. 
Morada | Address (2) R. Antonio Maia, 6-6A 

2720-196 AMADORA 

Tel. | Phone (2) 214 956 820 

E-mail | E-mail (2) 7270.direcao@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner Pedro Fonseca 

Capital social | Share capital 75 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Pedro Miguel Alves Fonseca ……………….……………….………….....50% 

Maria Caro Reis Azinheira ………..…………..…………….….…………..50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

659 080 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

9 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 
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Empresa | Company (1) 
 

Variantactiva, Lda. 
Morada | Address (2) Rua do Pontão, Lt.14 

6300-624 GUARDA 

Tel. | Phone (2) 271 239 229 

E-mail | E-mail (2) 7632.operativo@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio Gerente | Managing Partner  Mário Figueira 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Mário Isidoro Costa Figueira ……………………...……………………....98% 

Vanda Marisa Lages Brás Figueira ……..…………………………….......2% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

986 687 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

12 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

  

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.01.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Vasp Premium – Entrega Personalizada de 
Publicações, Lda. 

Morada | Address (2) Media Logistics Park, Quinta do Grajal 

Venda Seca 

2739-511 AGUALVA-CACÉM 

Tel. | Phone (2) 214 337 039 

E-mail | E-mail (2) pedrog@vasp.pt 

Sítio na Internet | Website http://www.vasp.pt 

Gerente | Manager  Paulo Proença 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

VASP – Distribuidora de Publicações, S.A. .....…………………..…….99,7% 

Vasp TMK – Soluções de Trade Marketing, Lda. …............................. 0,3% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

7 564 829 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

12 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso | 
Distribution of books, catalogues, newspapers and other periodical publications up to 2 kg 

23.07.2007 

 Serviço de correspondências até 2 kg de peso | Correspondence service up to 2 kg 23.07.2007 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 21.09.2011 

 Serviço de publicidade endereçada | Direct mail service 26.09.2012 
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Empresa | Company (1) 
 

Vasta Selecção – Comércio e Serviços, Lda. 
Morada | Address (2) Zona Industrial de Constantim, Lt. 158, Parque TIR, Pavilhão 3 

5000-082 CONSTANTIM VRL 

Tel. | Phone (2) 259 378 313 

E-mail | E-mail (2) 7500.administracao@nacex.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner  Ana Teresa Moutinho Pinto de Andrade 

Capital social | Share capital 50 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Ana Teresa Moutinho Pinto de Andrade …..….……………..…………. 50% 

João Carlos Moutinho Pinto ……..………..………………………….….. 50% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

823 465 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

15 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 
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Empresa | Company (1) 
 

Velozeficácia, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) Praça da República, 5 

7520-160 SINES 

Tel. | Phone (2) 269 862 292 

E-mail | E-mail (2) velozeficacia.correioeencomendas.sines@hotmail.com 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner  Sónia Marcos Amador 

Capital social | Share capital 25 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Sónia Cristina Marcos Amador ……………………………..…………. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

n.d. 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

n.d. 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3)  
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.04.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Vip Box, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) R. da Boavista, 394 

4590-028 CARVALHOSA 

Tel. | Phone (2) 255 893 463 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio gerente | Managing partner  Pedro Coelho da Costa 

Capital social | Share capital 125 000 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (16.01.2017) 

Miguel João Coelho da Costa ……..………………………..…………. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

1 053 702 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

8 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3)  
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 21.10.2015 
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Empresa | Company (1) 
 

Volumes ao Cubo Courier, Unipessoal, Lda. 
Morada | Address (2) n.d. 

Tel. | Phone (2) n.d. 

E-mail | E-mail (2) n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.pt/ 

Sócio gerente | Managing partner  Renato Almeida 

Capital social | Share capital 5 100 euros 

Composição acionista/sócios | 
Shareholders (31.12.2017) 

Renato Alexandre Braz Almeida….………………….…………………. 100% 

Volume de negócios | Turnover 
 (ano | year 2017) 

360 973 euros 

Número médio de empregados | 
Average number of employees 
(ano | year 2017) 

12 

Segmento de mercado | Market 
segment 

Envios de empresas para empresas | Business to business 

Envios de empresas para clientes particulares | Business to consumer 

Envios de clientes particulares para empresas | Consumer to business 

Envios de clientes particulares para outros particulares | Consumer to 
consumer 

 

Marca franchisada | Franchise  
 

NACEX 

 

Serviços postais | Postal services (3) 
 

 Data de registo | 
Registration Date 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 27.02.2012 

 Outros serviços | Other services 07.12.2012 
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