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Platforme (antiga RIPE TECH) 

A Platforme, antiga Ripe Productions, foi fundada em Portugal no início de 2015 e tem como 

sócios Gonçalo Cruz, Ben Deniri e José Neves, fundador da Farfetch. Esta é uma plataforma 

tecnológica e operacional que produz uma tecnologia para grandes marcas de luxo poderem 

customizar os seus produtos digitalmente. “Made to order” é a palavra de ordem desta StartUp 

que promete revolucionar a indústria da moda a nível mundial.  

Documentalis 

A Documentalis é uma empresa especialista em contabilidade, consultoria para os negócios e a 

gestão e consultadoria fiscal. Presta serviços de apoio administrativo a empresas e particulares. 

Little John 

A Little John é uma agência de Branding e comunicação, especialista na criação, comunicação e 

ativação de marcas. Cada um dos seus projetos tem como ponto de partida a estratégia porque 

só assim conseguem garantir um total alinhamento entre as necessidades do mercado, a 

estratégia do negócio, o posicionamento da marca, a sua identidade e a forma como comunica.  

 

Zentzua 

Fundada em 2011, a Zentzua é uma empresa especializada na criação de conteúdos multimédia 

para cinema, televisão e Web. Mais informação em http://www.zentzua.com/     

Statement  

A Statement funciona como um laboratório de desenvolvimento humano, desenvolvendo 
parcerias com empresas locais nas áreas da saúde, bem-estar e coaching pessoal e empresarial. 
Em destaque está a YÔGA & Co., um centro de yoga aberto ao público geral.  

2action - Coaching & Consultoria Pessoal e Financeira 

A 2action presta serviços de Life & Financial Coaching, Consultoria, PNL (Programação Neuro 

Linguística), EFT e Reiki. Trabalha essencialmente com pessoas que querem potenciar a criação 

de prosperidade e atingir os seus objetivos financeiros e pessoais de uma forma consistente e 

congruente, rumo à excelência. 

Prime Agency 

A Prime Agency é uma empresa que presta serviços na área da organização e produção de 

eventos corporativos, sociais, feiras e exposições.  

Calcul Believer 

A CalculBeliever é uma empresa de consultoria no âmbito da gestão empresarial, da gestão 

financeira e da assessoria fiscal, com uma experiência profissional de mais de 20 anos. 

http://www.zentzua.com/


BMDS 

A BMDS é um estúdio criativo e com cerca de 10 anos de experiência em projetos de design 

gráfico e web. Fornecem soluções para ajudar a comunicar um produto, marca ou serviço. 

Branding, estratégias de comunicação, desenvolvimento de sites e APPS são alguns dos serviços 

prestados.  

Legendary People + Ideas 

A Legendary é uma agência que alia à tecnologia, a força da comunicação e o poder da 

criatividade. O seu ADN é o Marketing Digital. Fazem mais do que publicidade: estão ligados ao 

mundo, escrevem histórias, despertam olhares: criam cultura! 

Nilo Partners – Brand supply 

A Nilo Partners é uma agência de comunicação global e integrada de marcas, resultado da união 

de profissionais com quase 20 anos de experiência a desenvolver e comunicar algumas das 

maiores e mais reconhecidas marcas nacionais. Com um trabalho que parte do pressuposto que 

o valor das ideias, assentes em conceitos fortes e diferenciadores, é o grande capital na 

comunicação de cada marca. 

Lídia Magalhães 

Lídia Magalhães é uma fotógrafa apaixonada por viagens e cultura, tendo percorrido o mundo 

com a sua objetiva, captando momentos totalmente inesquecíveis. 

Arrendar Porto com Paixão 

A Arrendar Porto com Paixão é uma agência imobiliária não convencional. Quem se cruza com 

este conceito, para além de encontrar uma solução para a necessidade de encontrar a “Casa 

Metade”, vive uma experiência impossível de esquecer. 

i-Wish 

A i-Wish é uma empresa de gestão de investimento imobiliário, especializada em reabilitação 

urbana, na Baixa do Porto. Realizam o Procurement do ativo imobiliário que mais se adequa aos 

objetivos de investimento e modelo de negócio do nosso investidor. Atuam ainda como Project 

Managers nas fases projeto de arquitetura/licenciamento, obra de reabilitação, decoração, 

revenda e/ou colocação em operação e gestão no mercado de arrendamento turístico. 

Paginas d'êxito 

A Páginas d’êxito presta serviços de consultoria e apoio na pré e pós-venda nas áreas de 

perfumaria e cosmética. 

Kingdom 

A Kingdom é uma agência criativa fundada em 2016. São especialistas em estratégias de 

comunicação e marketing para produtos e marcas, social media, design e strorytelling. 

 



MERCATURA 

A Mercatura é uma empresa de desenvolvimento de Sistemas de Informação do grupo OPT - 

Otimização e Planeamento de Transportes, SA. Este grupo tem como objetivo auxiliar todo o 

tipo de organizações na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, promovendo 

projetos de investigação relevantes para o crescimento da economia nacional. 

WeBlogYou 

O We Blog You é um atelier de design e comunicação que, para além dos trabalhos de desenho, 

fotografia e vídeo, tem um interesse crescente na formação dos seus clientes e seguidores. Na 

verdade, a formação foi o foco do projeto que começou em 2012, com workshops de design, 

fotografia, criação de conteúdos e gestão de redes sociais para bloggers e para aqueles que 

começavam a arrancar com as suas próprias marcas. 

M+ARQ. 

A M+ARQ é uma empresa que atua nas áreas de arquitetura e remodelação de espaços. 

Desenvolve o projeto de raiz, acompanha-o até à sua formalização final. O projeto M+ 

Arquitetura conta já com uma rede de contactos e parceiros que permitem garantir um serviço 

mais completo e amplo no sector da construção, remodelação e reabilitação de imóveis. 

GRAU M 

A Grau M é a empresa de construção responsável pela requalificação do District. É uma empresa 

de construção com diversos projetos na área da requalificação no Norte de Portugal. 

Porto Real Estate 

A Porto Real Estate presta serviços de mediação imobiliária, oferecendo valor para os seus 

clientes nas vertentes habitacional, escritórios, retalho e investimento.  

Gota Wine 

A Gota Wine é uma empresa fundada em 2010, que se dedica à criação e promoção de vinhos 

das principais regiões vinícolas do país, tornando-os produtos comercializáveis e dedicados 

maioritariamente à exportação. 

NUUK DESIGNS 

A NUUK foi lançada em 2014 pela Paula e pela Joana, mãe e filha. As duas combinam os seus 

diferentes backgrounds (gestão e design) numa marca de joalharia contemporânea e 

minimalista. 

WEEKEND BARBER 

Um barbeiro e um sapateiro – ambos avôs por esta altura – são a inspiração por detrás da 

Weekend Barber, uma marca de sapatos 100% Made in Portugal fundada em 2012, no Porto.  

 



BWD 

Projetos diferentes e inovadores. A BWD é especialista na implementação de soluções de 

excelência na área da gestão documental. 

DouroECI 

A DouroECI é uma empresa de engenharia e gestão do ciclo da água. Com uma abordagem 

inovadora ao setor da água, a sua atividade é focada nos países de lingual portuguesa. 

MariAri Jewellery 

A MariAri Jewellery é um projeto da blogger portuguesa Mariana Almeida de Freitas. Joias de 

assinatura 100% Made in Portugal. 

Pablo Pita 

Fundada em 2010, Pablo Pita é o resultado de uma parceria dos arquitetos Pablo Rebelo e Pedro 

Pita, com diferentes backgrounds que lhes permite dar respostas inovadoras a qualquer projeto. 

Tax Base 

A Tax Base definiu atua na área da consultadoria financeira e de gestão, garantindo o 

aconselhamento e a implementação das melhores práticas de mercado e o apoio às melhores 

decisões dos seus clientes. Garante igualmente o apoio na conceção de projetos de investimento 

e na identificação das melhores soluções de financiamento, adaptadas a cada realidade. 

Major Domus 

A MajorDomus é uma empresa de prestação de serviços integrados de gestão e manutenção de 

propriedades. O seu foco é a personalização do detalhe, prestando um trabalho de excelência, 

fidelizando o cliente. 

BSS Engineering 

A BSS Engineering é uma empresa de engenharia civil que presta serviços de conceção, 

desenvolvimento e acompanhamento em obra de estruturas, bem como assistência e suporte 

técnico e consultoria em Portugal e em regime de outsourcing para diversos clientes 

internacionais. 

Codigree 

A <Codigree/> é especialista em criar soluções em IT altamente aperfeiçoadas, para novos 

empreendedores ou startups, bem como para companhias e marcas consagradas. 

Silver Lining 

A Silver Lining é uma agência de comunicação “boutique” que presta um serviço totalmente 

personalizado ao perfil e objetivos de cada cliente. Desenham estratégias à medida de cada 

projeto, sempre orientadas por objetivos e resultados qualitativos. Uma nova forma de olhar 

para a comunicação que coloca a criatividade ao serviço da eficácia.  



Antónia Serrano Arquitetura 

Este gabinete de arquitetura herda o nome da sua principal criadora, a arquiteta Antónia 

Serrano e juntamente com a sua equipa, desenvolvem projetos criativos e inovadores na área. 

Prana Massagens Terapêuticas 

Prana é um projeto de Cristina Dantas, terapeuta de Taças Tibetanas e Abhyanga, designer 

gráfica, fotógrafa e professora. É um projeto pessoal que surge de uma busca: 

Harmonia e equilíbrio. 

Portugal Rur 

A PortugalRur, empresa de mediação imobiliária fundada em 2000, dedica-se à promoção a 

venda de imóveis rurais em todas as regiões do país. 

Ndiscover 

A Ndiscover é uma empresa de web design e tipografia digital. Desenvolve fontes exclusivas e 

trabalho customizado. 

Cushman & Wakefield 

A Cushman & Wakefield, consultora imobiliária, foi fundada em Nova Iorque a 31 de outubro de 

1917, pelos cunhados J. Clydesdale Cushman e Bernard Wakefield. Crescendo inicialmente nos 

Estados Unidos e, expandindo-se mais tarde, a nível global, hoje a Cushman & Wakefield tem 

cerca de 250 escritórios distribuídos por 60 países contando com mais de 16.000 profissionais 

experientes que prestam serviços de excelência aos seus clientes. 

Boho Home Design 

A Boho Home Design tem como objetivo o desenvolvimento de projetos de design de interiores, 

decoração e design de mobiliário. Estão ainda em processo de abrir uma loja online 

(www.bohohomedesign.com). 

Xscapes 

A Xscapes é uma empresa de designers paisagísticos que transformam diferentes exteriores, em 

locais de bem-estar. Para além do design na transformação dos espaços, tratam também da 

gestão comercial das empresas. 

Risca Marketing & Innovation 

A Risca Marketing & Innovation é uma agência de marketing e inovação focada no storytelling, 

design e branding. A Risca dá sentido às coisas, é custom made e totalmente focada nas 

necessidades de cada cliente. 

 

 

http://www.bohohomedesign.com/


Urban Lab 

No mercado desde janeiro de 2014, a UrbanLab disponibiliza soluções em equipamentos 

urbanos e de recreio com qualidade, design, inovação e que garantem maior e melhor qualidade 

de vida aos seus utilizadores. 

Go2Oporto 

A Go2Oporto, dedicada ao arrendamento de apartamentos turísticos, foi criada com o objetivo 

de promover uma estadia confortável no centro histórico da cidade do Porto.  

Moov Hotels – Departamento Reservas 

O Departamento de Reservas dos Hotéis Moov fazem parte do Grupo Endutex. Com o espírito 

jovem e descontraído que lhe são conhecidos, não poderiam deixar de fazer parte de um projeto 

tão inovador como o District. 
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Quiosque Magazine 

Um quiosque típico português que dá as boas vindas aos visitantes do District com a boa 

disposição da D. Emília. 

Cafetaria - Maria Café 

Localizada na entrada principal do edifício, a Maria Café é o local perfeito para uma breve 

paragem antes de qualquer compromisso.  

A Barraquinha 

A Barraquinha é uma loja de artigos de decoração, artesanato e produtos regionais que vão 

deixar qualquer pessoa rendida.  

Cabeleireiro e Estética - All you Need 

Tudo o que precisa num só espaço aberto a toda a cidade. Cabeleireiro e serviços completos de 

estética disponíveis de segunda a sexta-feira. 

L'Bouvardia 

A L’Bouvardia é uma loja de roupa moderna, versátil e diferente. Agora vai ser muito mais fácil 

encontrar aquele vestido que tanto se procura.  

Life Urban Store 

A Life Urban Store apresenta acessórios de moda singulares, perfeitos para qualquer ocasião. 

Modernos e versáteis, vai ser fácil encontrar sempre todas as tendências de moda. 

GeAdA 

A GEaDa tem produtos em malha e algodão de marcas e pequenos criadores portugueses. O 

conforto e o design são imperativos. 

Happy House 

Uma loja de roupa, acessórios, decoração e artesanato. Tudo para fazer qualquer casa feliz. 

O Bag 

O Bag é uma marca italiana que utiliza material inovador e muito leve, oferecendo bolsas e 

acessórios personalizados e easy fashion. http://www.obag.eu/ 

Guava - showroom 

A Guava, fundada em 2010, é uma marca de sapatos de luxo inspirada nas formas geométricas 

e em peças arquitetónicas criadas para a mulher cosmopolita.  

http://www.obag.eu/
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Burguers&Co  

A Burguers&Co disponibiliza, diariamente, comida rápida e caseira, confecionada com os 

melhores ingredientes locais. Hambúrgueres, cachorros ou tacos são algumas das tentações 

neste espaço.    

JAPO  

Com assinatura do sushiman Ruy Leão, o JAPO promete fazer as delícias dos verdadeiros sushi 

& japonese lovers.  

Português de Raça  

Este restaurante é especializado em cortes de carne de alta qualidade às quais se juntam as 

famosas e obrigatórias francesinhas.  

Wine@District  

Pensado para relaxar após um dia intenso de trabalho, este wine bar disponibiliza diariamente 

uma sugestão de vinho a copo, uma carta de tapas e muitas happy hours para animar os dias no 

District.  

WALKIN'CHIPS  

É pegar e não largar. Na Walkin’Chips a especialidade são mesmo as batatas fritas que podem 

ser levadas para qualquer lugar.  

Maria Palito  

Para aumentar a produtividade e fazer as delícias dos mais gulosos, a Maria Palito preparou uma 

seleção de crepes e gelados artesanais, ideias para desfrutar a qualquer hora do dia.  

Pinguim Café 

No Porto há mais de 26 anos, o Pinguim Café traz para o District as melhores receitas de 

cocktails.  

Segafredo  

O café é a bebida da inteligência criativa e ativa, que reaviva e desperta os sentidos. Quem o diz 

é a Segafredo, líder mundial em café expresso, também no District.  

 


