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Olá!
É com enorme satisfação e entusiasmo que
nos apresentamos. Queremos gerar valor
para o seu negócio e tornar a sua marca num
sucesso digital.

SOBRE NÓS

SOBRE NÓS

Somos uma empresa portuguesa
dedicada à prestação de serviços em
comunicação multimédia. Projetamos,
criamos e implementamos soluções
de excelência para os nossos clientes
em diversas vertentes nomeadamente:
marketing digital, design gráfico,
web design, desevolvimento web,
desenvolvimento de aplicações móveis,
realidade aumentada, fotografia, vídeo,
desenvolvimento e programação de
software, entre outros. Prestamos ainda
serviços de consultoria em diversas
áreas técnicas.

Assumindo-nos na vanguarda da técnica,
procuramos melhorar diariamente as nossas
estratégias e métodos de trabalho nas mais
diversas áreas em que atuamos.

HISTÓRIA
Surgimos no mercado em 2016
com o objetivo de oferecer novas e
competitivas soluções na área da
comunicação multimédia e marketing
digital, estando vocacionada para
atender às mais exigentes necessidades
dos seus clientes.

Exploramos, constatemente, os mais eficazes
procedimentos na prestação dos nossos
serviços, de modo a proporcionar aos nossos
clientes os melhores resultados, gerando
vantagens tangíveis e crescentes para os seus
negócios. Deste modo, criamos relações sólidas
e de confiança com os nossos clientes.
O know-how necessário para a elaboração de
soluções robustas e duradouras é possível
através de colaboradores devidamente
formados, certificados e sobretudo motivados
nas áreas em que atuam, proporcionando
serviços personalizados de excelância e à
medida de cada cliente.
Em suma, somos uma equipa altamente
dedicada que atua para garantir a harmonia
das soluções apresentadas e a eficácia das
mesmas, estando constantemente focados nos
resultados e satisfação dos nossos clientes.
Inovar é a palavra-chave que nos define. É
através da inovação e da busca constante
das mais recentes técnicas, que se torna
possível manter elevados padrões de qualidade,
compromisso e confiança, obtendo a satisfação
total do cliente.

A NOSSA MARCA
A SUA ESCOLHA SEGURA

PORQUÊ ESCOLHER
A PORTENTO?

Mantemos diariamente o mesmo
empenho em posicionarmo-nos na
vanguarda da tecnologia, da técnica
e nas mais inovadoras técnicas na
prestação da nossa atividade.

Com um forte conhecimento no
mercado português e consciência
das necessidades do mesmo, a
Graude garante uma proximidade
e disponibilidade constantes com
os seus clientes. Aliado a estas
condições, contamos uma equipa de
colaboradores que trabalha diariamente
para proporcionar aos seus clientes os
resultados desejados dentro dos prazos
e metas estabelecidos.

Estas são algumas das características
que marcam a nossa imagem enquanto
profissionais, permitindo-nos manter
elevados padrões de rigor e confiança
junto dos nossos clientes. Levamos as
necessidades dos nossos clientes muito
a sério e encaramos os seus projetos
como nossos também.
Atualmente, uma filosofia corporativa
séria e assente em princípios sólidos
permite a uma empresa obter uma
imagem de destaque junto de um
mercado cada vez mais atento,
competitivo e envolvido numa forte
estratégia de marketing.
Depositamos, o nosso maior empenho
e disponibilidade para proporcionarlhe a maior qualidade, inovação e
exclusividade nos serviços prestados.
Certos de que podemos disponibilizar
a maior gama de benefícios, colocamonos sempre à disposição para quaisquer
dúvidas e/ou demonstração dos nossos
serviços.

Na Graude, dispomos de uma vasta e
diversificada gama de serviços, para
atender às necessidades emergentes
dos nossos clientes, encarando sempre
cada desafio com a certeza que serão
superadas expectativas nos resultados
obtidos.

PRINCIPAIS ÁREAS
DE NEGÓCIO
O core business da marca é a prestação
de serviços em comunicação
multimédia.

MOTIVOS
PARA ESCOLHER
A PORTENTO
- Mais de 50 serviços, ao seu serviço;
- Equipas devidamente formadas e certificadas;
- Soluções exclusivas e personalizadas;
- Ligamos áreas fundamentais do seu negócio:
identidade corporativa, web, marketing digital, logística,
vendas e tecnologias da informação, entre outras.
- Todas as etapas do seu projeto passam por nós:
planeamento, produção, implementação e suporte pósvenda;
- Contacto direto com os elementos da equipa que
desenvolvem o seu projeto (sem intermediários);
- Suporte pós-venda altamente dedicado.

A NOSSA
CULTURA
VALORES
Os valores da Portento, representam princípios
convictos e pelos quais a marca se rege para o
desenvolvimento da sua atividade e na relação com
os seus clientes, parceiros e colaboradores.

Pessoas

Excelência

Uma equipa de trabalho é constituída por
pessoas. Os nossos parceiros e colaboradores
são indispensáveis para o nosso crescimento,
desempenho e sucesso nos compromissos que
assumimos. Assim, para garantir uma constante
motivação e destreza, investimos na sua formação
e desenvolvimento das suas capacidades,
garantindo a sua tranquilidade e bem-estar na sua
atividade profissional, fomentando relações de
confiança e entreajuda entre colaboradores. As
pessoas e o seu bem-estar são parte principal da
nossa cultura.

O que fazemos na Graude é movido por uma
paixão sem precedentes pela excelência. Tudo
o que fazemos compreende um compromisso
constante entre qualidade e rigor para prestar
os melhores serviços nos mercados em que
atuamos.

Proximidade
ao cliente
A satisfação total do cliente e das suas
necessidades correntes é uma prioridade
constante. Honrar sempre os compromissos
assumidos, estabelecer uma relação de longa
duração, manter uma atenção e disponibilidade
constantes junto dos clientes é, por si só, uma
garantia dessa proximidade.

Ambição
Adoramos o nosso negócio, queremos evoluir. A
ambição é um estimulante diário que nos obriga
a testar limites, quebrar barreiras, fazer mais e
melhor. Os tempos vindouros só serão prósperos
se formos mais além. A inovação nasce da
contínua ambição de quer ser melhor.

Inovação
Para nós, inovar é ser diferente, é ser melhor.
Inovar, é criar soluções vanguardistas e únicas
para responder a um mercado cada vez mais
exigente. Sabemos que inovar comporta riscos,
mas estamos conscientes dos mesmos e
dessa forma, continuaremos a crescer de forma
sustentável e inovadora.

Responsabilidade
Social
A nossa conduta, estabelece um compromisso
de responsabilidade social ativo, sendo através
de preocupações ambientais ou desenvolvimento
responsável e sustentável ao longo do tempo.
Como agentes iminentemente sociais, tentamos
contribuir para uma melhor sociedade. Somos um
cidadão corporativo responsável e ciente dos seus
deveres.

Integridade
Pautamos a nossa atuação empresarial
de forma séria e operamos de forma ética,
transparente e consciente. As nossas ações,
são permanentemente deliberadas e orientadas
através de normas e procedimentos que
asseguram a integridade e respeito pelas pessoas,
garantindo uma transparência total dos nossos
atos e cumprimento dos nossos compromissos e
regras.

Visão
Como vemos o nosso futuro?
- Manteremos a satisfação e a proximidade com os
clientes como uma prioridade constante;
- Pretenderemos ser cada vez mais uma referência
na área em que atuamos;
- Atuaremos, como sempre, com elevados padrões
de exigência e qualidade;
- Apostaremos sempre numa equipa motivada,
irreverente e de excelência.

Missão
A Graude está ativamente empenhada a criar
soluções duradouras e eficazes para o seu target,
bem como a gerar valor e benefícios crescentes
para os seus clientes, colaboradores, fornecedores,
parceiros e mercados onde atua.
Em suma, somos uma marca responsável no modo
de atuar e vanguardista na maneira de pensar.

Código
de Ética
O nosso código de ética é o orientador das nossas
ações e das interações com o nosso público.
Este código foi pensado e desenvolvido de forma
claramente pragmática e de encontro com os
nossos valores.
O nosso código de ética está disponível em:
www.portento.pt/etica

Conheça os nossos serviços

Os nossos
serviços
Adoramos o que fazemos, somos
ambiciosos e estamos determinados
a satisfazer as necessidades do seu
negócio.

IMAGEM & COMUNICAÇÃO

WEB / DIGITAL

Branding (Identidade Corporativa)

Web Design

Rebranding
Gestão de Marcas
Design Editorial
Infografias / Banners
Fotografia
Vídeo

Oferecemos uma gama completa de
serviços para empresas, procurando
melhorar a sua imagem, de forma a
atingir objetivos e promover o seu
crescimento.

Ilustração
Design de embalagens (Packaging)
Apresentações Corporativas
Decoração de Stands
Decoração de Viaturas
Desenho e confecção de Vestuário / Uniformes

Desenvolvimento Web
Mobile Websites
Landing Pages
Soluções de Gestão de Conteúdos (CMS)
Lojas On-line (E-commerce)
UX/UI
Wireframing
Manutenção de conteúdos
Registo de domínios
Transferência de domínios
Alojamento web
Aplicações móveis (Android/iOS/iPadOS/
watchOS/tvOS)
Realidade Aumentada (AR)
Newsletters
Google Analytics
Facebook Analytics

PUBLICIDADE ON-LINE

REDES SOCIAIS

ESTRATÉGIA DIGITAL

Google AdWords

Gestão e Monitorização de Redes Sociais

Estratégia Redes Sociais

Rede pesquisa

Anúncios Redes Sociais

SEO (Search Engine Optimization)

Rede display

Ativação de Redes Sociais

SEM (Search Engine Marketing)

Anúncios YouTube

Análise de resultados & Reporting

Consultoria em Marketing Digital

Remarketing

Consultoria em Redes Sociais

E-Mail Marketing

Retargeting
Consultoria em anúncios on-line

MARKETING DE CONTEÚDO

MOBILE MARKETING

Storytelling

Anúncios Mobile

Copywriting

SMS marketing

Redes sociais, blogues e websites

Campanhas SMS/MMS

Publicação e distribuição de conteúdos online

Campanhas QR Code

E-books

Projetos recentes
elaborados para os
seguintes clientes...

VAMOS CONVERSAR?
Queremos muito desenvolver o seu próximo projeto!
Envie-nos e-mail para: geral@portento.pt ou ligue-nos para (+351) 910 318 206*.
Até já,
A equipa Portento

* dias úteis das 9h00 às 20h00
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