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Business expansion made easy.



Wherever opportunity 
is, so are we!



ABOUT US

SOBRE NÓS
A Bridge é uma empresa com visão e presença internacional focada na prestação 

de serviços especializados de traduções, vistos e desenvolvimento de negócios em 

Angola, Moçambique e Portugal.

A nossa equipa dinâmica e multidisciplinar está vocacionada para oferecer soluções 

criativas e à medida de cada cliente, de forma a gerar negócios eficazes e sustentáveis.

Temos escritórios em Luanda, Londres e Lisboa, contamos ainda com agentes em 

Maputo e na Cidade do Cabo - prontos para servir os nossos clientes sempre com as 

melhores práticas de mercado e os mais elevados padrões de qualidade. 

Bridge is a company with international vision and presence, tailored to provide 

specialized services of translations, visas and business development in Angola, 

Mozambique and Portugal. 

Our dynamic and multidisciplinary team is oriented to offer creative and tailor-made 

solutions to each of our clients, in a view to create effective and sustainable business.

With offices in Luanda, London and Lisbon, we also count with a team of agents in 

Maputo and Cape Town - ready to support our clients, always with the best market 

practices and highest quality standards.



VISTOS VISAS 

A nossa equipa de consultores 

especializados tem um 

entendimento completo da 

tramitação dos processos de 

obtenção de vistos. 

Our team of expert consultants 

has a complete understanding 

of international visa application 

processes.

Prestamos consultoria migratória 

e assistência durante o processo 

de obtenção de vistos de curta-

duração, trabalho e vistos 

de investidor para Angola e 

Moçambique. 

We provide migratory consultancy 

and specialized assistance during 

the process of obtaining short 

term, work and investor visas for 

Angola and Mozambique.

Os nossos serviços incluem não só 

o preenchimento de formulários, 

mas também o acompanhamento 

a nível local e consular, interagimos 

com todas as entidades envolvidas 

no processo, para garantir os mais 

elevados níveis de sucesso dentro 

dos timings mais razoáveis.

Our services include not only form 

filling, but also local and consular 

follow-up, we interact with all 

entities involved in the process to 

ensure the highest levels of success 

within the most reasonable 

timings.



TRADUÇÕES TRANSLATIONS
Nesta área, a precisão e o rigor são as 

palavras-chave. 

Contamos com uma equipa internacional 

de tradutores certificados com experiência 

nos mais diversos sectores de actividade. 

Somos especialistas na elaboração de 

traduções jurídicas e técnicas.

In this field, precision and accuracy are the 

keywords.

We have an international team of certified 

translators with experience in various sectors 

of activity. We specialize in the preparation 

of legal and technical translations.

A nossa equipa oferece os 
seguintes serviços:

Our team offers the following 
services

Traduções (Inglês, Francês, 

Espanhol, entre outras);

Translations (English, French, 

Spanish, among others)

Certificação, legalização e 

“consularização” de documentos 

de e para Angola, Moçambique, 

Reino Unido, África do Sul e 

Portugal.

Apostille services, certification, 

legalization and “consularization” 

of documents from and to Angola, 

Mozambique, United Kingdom, 

South Africa and Portugal.



BUSINESS 
DEVELOPMENT & 
CONSULTORIA

Constituir e administrar uma empresa pode ser uma tarefa desafiante. Você 

precisará de um parceiro que entenda os processos que precisa de adoptar e que 

tenha ideias para realmente colocar as suas necessidades em primeiro lugar. É 

aí que entramos. Oferecemos tranquilidade para que os nossos clientes possam 

focar-se nos seus negócios.

Como especialistas em serviços de gestão e administração para empresas, 

acompanhamos de perto os nossos clientes com foco no desenvolvimento de 

relações profissionais longas e duradouras. 

Apoiamos os nossos clientes na internacionalização de desenvolvimento dos seus 

negócios em Angola, Moçambique e Portugal. 

Constituição e domiciliação de empresas

Administração de empresas

Desenvolvimento e implementação de parcerias locais e 
internacionais

Desenvolvimento e gestão de projectos

Organização e acompanhamento de registos societários 
obrigatórios

FORNECEMOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:



BUSINESS  
DEVELOPMENT & 
CONSULTANCY

Setting up and managing a company can be a challenging prospect. You’ll need 

a partner who understands the steps you need to take and has the insights to 

truly put your needs first. That’s where we come in. We offer you peace of mind, 

so you can focus on your core business.

As the experts in management and administration services to corporate clients 

we take a personal approach and have a long-term perspective on client 

relationships. 

We support our clients in the internationalization and management of their 

business in/to Angola, Mozambique and Portugal.

Incorporation and domiciliation of companies

Management of companies

Development and implementation of local and 
international partnerships

Implementation and Management of Projects

Maintain statutory records and registers

WHAT WE DO



www.bridgebdcs.com  

www.linkedin.com/company/bridge-business-development-corporate-services

Avenida da República 50, 2º Piso, 

Lisboa, 1050-196

Tel: +351 935 309 910

Lisboa@bridgebdcs.com

Santa Catarina Business Center

Bairro Maculusso, Rua Fernão de Sousa, n.º 

5, Luanda – Angola

Tel: +244 931 328 419

Luanda@bridgebdcs.com

Golden Cross House, 8 Duncannon 

Street, London, WC2N 4JF

Tel: +44 078 1043 098 7

london@bridgebdcs.com

LISBOA LUANDA LONDRES


