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LPG PORTUGAL 
MUDA DE 

DESIGNAÇÃO 
PARA P2i

// associados

A LPG-Portugal, Sistemas de 
Protecção Contra Incêndios, lda., 
alterou a sua designação social, 

passando a denominar-se P2i, 
Sistemas de Proteção Contra 
Incêndios, lda. A empresa 

mantém a sua relação comercial 

com a Tyco, mais concretamente 

continuando a fabricar em 

exclusivo para Portugal todo 

o equipamento de extinção 

automática por agentes gasosos 

da marca LPG, entre outros. Toda 

a estrutura existente da empresa 

se mantém, não existindo 

qualquer alteração na forma de 

funcionamento da mesma. Mais 

informações através do endereço 

eletrónico geral@p2i.pt.

A ESTRATÉGIA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DO 
HR GROUP

HR Group é constituído pelas 

empresas HR Protecção S.A. e 

HR Indústria S.A., localizadas 

em Mangualde – Portugal, cujas 

atividades são design, produção 

e fornecimento de vestuário 

profissional e de equipamentos de 

proteção individual (EPI’s).

Dando continuidade à estratégia 

de internacionalização, o HR 

Group lançou a nova gama 

AntartidA Plus na Feira A+A, 

em Düsseldorf, prestigiado 

evento de projeção mundial que 

decorreu nos dias 27 a 30 de 

outubro. A convite do CITEVE e 

da Associação Selectiva Moda, 

o HR Group esteve presente 

neste certame, com o foco 

“Produtor Português de Vestuário 

Profissional”.

Aliar o prestígio e referência 

mundial do evento ao 

posicionamento internacional 

definido para o HR Group, bem 

como a participação em regime 

de parceria num stand coletivo 

From Portugal, assumiram-se 

como fatores críticos de sucesso. 

Com esta iniciativa o HR 

GROUP pretendeu disseminar 

a sua insígnia corporativa, 

assim como a divulgação do 

segmento industrial de produção 

de vestuário profissional e a 

promoção internacional da gama 

AntartidA Plus, estabelecendo 

pontes estratégicas em mercados 

que procuram soluções positivas 

para temperaturas negativas. 

A presença nesta feira foi uma 

contribuição relevante para a 

consolidação internacional do HR 

Group a médio prazo.

“Com uma disseminação por mais 

de 15 países, sentimos que a nossa 

presença valeu a pena. Muito nos 

orgulha levar esta gama lusitana 

com a insígnia Portugal Sou Eu 
para além portas, mantendo 

agora o foco na concretização de 

relações comerciais internacionais 

consistentes”, referiu o HR Group 

em comunicado.

Os aeroportos em Portugal 

estão equipados desde o dia 1 de 

setembro de Equipamentos de

Deteção de Vestígios Explosivos 

DVE, para dar cumprimento aos 

requisitos da nova legislação

UE. Acompanhando os exigentes 

testes efectuados, entre os quatro 

fabricantes mundiais, o

equipamento Morpho Detection® 

Itemiser 4DX© foi o selecionado. A 

MICROSEGUR, representante

em Portugal da Morpho 

Detection, ganhou o concurso. 

Este equipamento, sem fonte 

radioativa, permite além da 

deteção de explosivos, a deteção 

de narcóticos. Saiba mais em

www.microsegur.pt.

MICROSEGUR 
EQUIPA 

AEROPORTOS EM 
PORTUGAL

A gama de vestuário 

profissional AntartidA 

Plus esteve presente 

no certame A+A em 

Düsseldorf.


