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A globalbit está aí!
no

passado

formalmente

dia

9

de

novembro

constituída

a

foi

para a inovação. a qualidade e excelência

sociedade

que pomos nas nossas criações dão-nos uma

globalbit-lda. “pretendemos não defraudar

vantagem

as

forma

partilhar com todos os nossos colaboradores

projeto”,

e parceiros de negócio, num registo ativo de

expetativas

incondicional

de
apoiou

quem
este

de

competitiva

que

confessou-nos com manifesta satisfação o seu

responsabilidade

presidente paulo relvas. “mais do que um

capacitada para poder disponibilizar um

projeto empresarial, a globalbit é um

conjunto alargado de produtos e serviços, a

projeto de vida” disse-nos ainda o gestor.

globalbit

engenheiros eletrotécnicos de formação, os

referência no mercado global, apoiada numa

promotores estiveram desde sempre ligados

vasta experiência e num alargado leque de

ao desenvolvimento de produtos e aplicações

competências

de caráter inovador na área das novas

soluções inovadoras. na globalbit temos um

tecnologias. os promotores começaram a

lema, «o que sabemos queremos partilhar. o

desenvolver a ideia à cerca de dois anos e

que desejamos será nosso». misto de vontade

meio, mas diversas dificuldades de percurso

e de convicção das suas capacidade, a

impediram que a globalbit pudesse iniciar a

globalbit irá disponibilizar ao mercado o que

sua atividade mais cedo. usar o nosso

de melhor sabe fazer, em paralelo com uma

conhecimento e engenho na criação de

forte convicção de que conseguiremos atingir

produtos e serviços que permitam construir

os nossos objetivos. baseando a sua atividade

uma sociedade melhor, com recurso aos mais

nas

recentes desenvolvimentos tecnológicos e

monitorização remota, processamento de

científicos, foi a matriz de base e o desejo

sinais e software, a globalbit presta um

formulado pelos promotores. sendo o capital

conjunto alargado de serviços às empresas,

humano o seu maior ativo, é com ele que a

abrangendo

globalbit acrescenta valor ao seu negócio,

desenvolvimento, prototipagem, engenharia

desenvolvendo produtos e serviços através de

de produto e produção.

uma atuação profissional e sempre orientada

áreas

social

deseja

no

da

e

desejamos

ambiental.

constituir-se

desenvolvimento

eletrónica,

atividades

de

uma

de

comunicações,

consultoria

