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Desenvolvimento de estratégias de negócios e internacionalização 

Óbidos Parque e PROPELLOO unem esforços para 
apoiar próxima geração de empresas globais 
 
Parque tecnológico e empresa de consultoria estratégica e financeira vão trabalhar o potencial de 
internacionalização da nova geração de empresas/startups, apoiando e orientando os empreendedores que 
pretendam escalar os seus negócios para outros mercados. 
 
 
O Óbidos Parque e a PROPELLOO Venture Advisory celebraram recentemente uma parceria que visa ajudar a 
próxima geração de empresas - nacionais e internacionais - a chegar a novos mercados, apoiando os 
empreendedores em todo o processo - desde a fase de estruturação do negócio, expansão, até à sua 
internacionalização. 
 
“Para além de estratégico para muitas empresas, internacionalizar pode ser determinante para alavancar - e até 
garantir - a sua atividade. Reduzir a dependência dos mercados de origem e ganhar espaço noutros territórios pode, 
de facto, fazer a diferença, quer na performance, quer nos níveis de competitividade das empresas”, aponta Miguel 
Silvestre, diretor executivo do Óbidos Parque.  
 
“Precisamos, cada vez mais, de pensar e de agir global, e é aí queremos dar o nosso contributo. Queremos 
aproximar as empresas de outros mercados e de oportunidades que possamos identificar. Este será um trabalho 
que asseguraremos, a partir de agora, com a PROPELLOO, ‘propulsor’ para a internacionalização”.  
 
“Na prática, o que vamos fazer em conjunto é sinalizar oportunidades internacionais - com enfoque nos mercados 
da Europa, Brasil e EUA - e trabalhá-las com as empresas interessadas. Ativaremos também outros parceiros da 
nossa rede, sobretudo para as apoiar na fase de compreensão dos mercados e na definição das melhores ações a 
desenvolver, no âmbito do processo de expansão e de internacionalização dos seus modelos de negócio. Este 
trabalho será feito, quer com empresas nacionais que queiram expandir a sua operação, quer com startups 
estrangeiras com interesse em estabelecer-se em Portugal”.  
 
“À medida que o mundo evolui, as novas tecnologias e a renovação no desenvolvimento dos negócios moldam o 
nosso futuro. A visão estratégica e o foco na execução são etapas vitais para empresas e startups”, aponta a equipa 
PROPELLOO.  
 
Formada pelos sócios-fundadores Felipe Gonzalez, Francisco Lang, Bruno Rodrigues e Rodrigo Silva, a PROPELLOO 
“nasceu com o objetivo de criar, desenvolver, lançar e escalar empresas globais, conectando empreendedores e 
investidores nas estratégias operacionais e no desenvolvimento do negócio. A internacionalização é, sem dúvida, 
um caminho para empresas globais com atuação local. Essa visão fez com que o Óbidos Parque se tornasse um 
grande parceiro nesses desafios”. 



 

 

 

 
Sobre a PROPELLOO 
 
A PROPELLOO representa uma equipa de empresários com quase duas décadas de experiência no desenvolvimento 
de empresas. Através do seu background, expertise e rede de contactos, a PROPELLOO pretende ser a “hélice” de 
que as empresas precisam para evoluir e prosperar numa era tão competitiva quanto global. 
 
É uma Venture Advisor que liga empresas/startups, empreendedores e investidores, com atuação na Europa, Brasil 
e EUA. No fundo, abre caminho para que novas startups possam nascer e escalar, conectando as partes estratégicas 
do processo. 
 
Do ponto de vista operacional, garante os seguintes serviços: Business Screening, Concept, Business and Financial 
Due Diligence, propostas de soluções e estratégias de negócio, apoio na fase de captação de investimento, match 
com investidores, gestão do processo de captação e mentoria como Board Advisory. 
 
 
Sobre o Óbidos Parque 
 
O Óbidos Parque é um centro de negócios de base tecnológica, digital e criativa, do qual fazem hoje parte cerca de 
40 empresas em regime físico e cerca de 25 em regime virtual, nas áreas do Software (com soluções para as áreas 
da Agricultura, Saúde, Logística, Educação) e do Hardware, mas também nas áreas de Web Design, Design, 
Marketing Digital, Apoio ao Negócio, Finanças, entre outras. 
 
Através de uma interligação dinâmica entre empresas, mercado e comunidade 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.  
 
Desde fevereiro deste ano, o Óbidos Parque é também o pivot e a estrutura física de apoio à Geek4Things Ventures, 
uma marca que representa uma comunidade de empreendedores, empresas, mentores e investidores, criada para 
apoiar o desenvolvimento de uma ideia ou negócio. 
 
A parceria agora firmada entre o Óbidos Parque e a PROPELLOO torna visível algum do trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido, ao longo dos últimos meses, no âmbito daquela comunidade. 
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