
 

 

 

PRESS RELEASE 
01 de outubro de 2019 - 10h00 

 

Affinity Portugal inaugura novo tech hub no Óbidos Parque 
 
A Affinity, empresa portuguesa de consultoria especializada em Tecnologia e Sistemas de Informação, inaugurou 
quinta-feira, 26 de setembro, no Óbidos Parque - Parque Tecnológico de Óbidos, o seu novo tech hub. 
  
Esta adição geográfica decorre do forte crescimento e da estratégia de expansão internacional da Affinity, e da 
necessidade de garantir uma equipa especializada nesta área do país. 
 
A aposta reforça a capacidade de adaptação da empresa às necessidades dos seus clientes e consultores, tendo a 
agilidade de estabelecer equipas onde e quando são precisas, bem como consolidar a competência de nearshore 
da empresa, em linha com a sua forte estratégia de internacionalização. 
 
“Não poderíamos estar mais satisfeitos com esta nova conquista. A Affinity tem crescido a um ritmo que me deixa 
muito orgulhoso e acredito que esta é mais uma forma de evidenciar a eficiência e versatilidade das nossas 
operações”, afirma Carlos Pais Correia, CEO da empresa. 
 
Quanto à escolha da terceira localização dos seus colaboradores, Carlos Pais Correia refere: “A apenas uma hora 
de carro da nossa sede e do aeroporto de Lisboa, o Parque Tecnológico de Óbidos apresenta condições tecnológicas 
bastante abrangentes, um espaço agradável e business friendly, e um apoio e proatividade excecionais”. 
 
Na sessão de apresentação da Affinity e inauguração do hub tecnológico, Humberto Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Óbidos, aplaudiu o crescimento alcançado pela tecnológica em apenas sete anos de atividade, 
enaltecendo a sua importância e contributo para a afirmação da agenda da economia digital, num território de 
baixa densidade. 
 
“Agradecer o facto de virem para um território de baixa densidade, e por nos ajudarem a provar que é possível 
termos uma nova agenda, a agenda da economia digital, da produção de software, de soft skills, e de atração de 
talento para este território. Esse foi o nosso sonho, e continua a ser”, afirmou. “O nosso grande objetivo é, de facto, 
mudarmos o contexto local, regional, a partir desta agenda mais digital. E é muito importante termos empresas 
como a vossa”. 
 
Com sede em Lisboa, escritórios no Porto, e uma workforce de 300 colaboradores, a Affinity assegura serviços de 
consultoria com base numa vertente muito relacional, onde o sucesso e satisfação dos seus clientes e consultores 
é um fator constante de cultura e identidade. 
 
Sobre o Óbidos Parque  
  
O Óbidos Parque é um centro de negócios de base tecnológica, digital e criativa, do qual fazem hoje parte perto de 
40 tecnológicas ligadas às áreas do Software, Hardware, Agricultura, Saúde, Design, Web Design, Marketing Digital, 
entre outras.   
  

http://www.obidosparque.com/


 

 

 

Nasceu em 2008 enquanto parte integrante de uma estratégia local de desenvolvimento da economia criativa, num 
território até aí assente na Agricultura, Serviços e Turismo. A aposta numa economia de massa cinzenta foi uma 
das metas traçadas há mais de 10 anos, e o parque tecnológico uma das peças fundamentais dessa abordagem.   
  
Através de uma interligação dinâmica entre empresas, mercado e atividade académica e de investigação, o parque 
oferece um ecossistema de inovação favorável ao desenvolvimento de projetos, quer estejam numa fase 
embrionária, nascente, ou numa fase avançada de maturação.   
  
Atualmente vivemos uma nova era de expansão com a chegada de novos investidores, novos edifícios e novos 
projetos.  

  

 
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
 
Susana Abrantes 
E susana.abrantes@obidosparque.com  
T (+351) 914 280 279 | (+351) 262 955 700 
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