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 1. O que é a Consultia Business Travel? 
Consultia Business Travel® é uma empresa especializada na gestão global e consultoria 

de viagens de negócios (Travel Management Company) que oferece uma solução 

diferenciada baseada em software baseado na nuvem (Destinux®) e um serviço de 

consultoria personalizado (Personal Travel Assistant). Também gere as necessidades de 
reuniões, incentivos, congressos e eventos (MICE) que a empresa necessita. 

A empresa espanhola, fundada em 2010, conta atualmente com escritórios em Madrid, 
Valência, Saragoça e Porto. O arranque integrou um sistema de gestão com quase 3 milhões 
de hotéis, mais de 600 companhias aéreas, 27 empresas de aluguer de automóveis em todo 

o mundo e transferências privadas em mais de 160 países, RENFE e táxis e VTC em mais de 

90 países, alcançando conetividade e eficiência online, que se destacam no mercado das 

viagens de negócios. 

 

2. DESTINUX®: a solução para a gestão integrada de 

viagens de negócios                                     
A especialização e know-how da Consultia Business Travel em viagens empresariais levou a 
empresa a desenvolver a sua própria tecnologia, para satisfazer as crescentes exigências do 

setor e as necessidades específicas dos clientes: Destinux©. 

Esta solução tecnológica representa uma mudança no modelo de negócio do setor, o que 
significa "um antes e um depois", oferecendo um sistema de gestão abrangente que elimina 

as taxas de gestão e pode ser integrado com diferentes ERPs. 

Destinux© é a ferramenta que torna mais eficiente a gestão de viagens e processos de 

gestão de despesas empresariais e permite a uma empresa economizar custos. Com este 
sistema SaaS (software como serviço), o cliente paga pela utilização do software e evita ter 

de pagar comissões pelas reservas, conseguindo economizar até 20% no primeiro ano. 

Esta plataforma adapta-se às necessidades de cada empresa, à política empresarial de cada 

organização, permite aceder a diferentes utilizadores, a registo de faturas, meios de 

pagamento eletrónicos, acesso ilimitado a relatórios e consumo, APIs de ligação, ligação a 
outros ERPs e ao serviço Personal Travel Assistant. 

 
Tudo isto através de 5 módulos, sendo que em cada módulo estão incluídos os 
serviços de suporte técnico e o serviço de assistente de viagem pessoal: 

 
1. Módulo de reservas: coloca toda a indústria de viagens disponível para a empresa a 

um clique (hotéis, aviões, táxis, aluguer de automóveis, RENFE). 
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2. Módulo de gestão, administração e finanças: permite o carregamento de políticas 

de compras e regras comerciais, automatiza e digitaliza processos 
administrativos/financeiros de viagens, assegurando o cumprimento de políticas de 

compras e eliminando operações manuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Módulo de análise e dados: permite à empresa possuir e aceder a todos os dados 
gerados sobre a viagem, para orçamentação, alterações/ajustamentos à política de 

compras e regras comerciais, CO2 e relatórios de viajantes frequentes para fins de 
imposto sobre o rendimento. 
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A análise da pegada de CO2 permite aos clientes Destinux© monitorizar as suas 
emissões, para melhorar a sustentabilidade nas suas viagens de negócios. 

 
No processo de compra, a política de compra aplicada para cada produto está 

sempre disponível. Pode ser qualitativa ou quantitativa. 

 

 

 

 

4. Módulo de gastos e subsídios: permite o registo das despesas de viagem e das 
ajudas de custo, e cobre todo o processo de gestão das notas de despesa, desde o 

momento em que o pagamento é efetuado até aos processos de validação, com 
uma plataforma aprovada. 
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5. Módulo de tecnologia: integra os processos de gestão de viagens com os sistemas 

internos da empresa (ERP), através de APIs, eliminando ilhas de informação na 
empresa e acelera a tomada de decisões na gestão diária. 

 
6. Assistente Pessoal de Viagens: Destinux atribui-lhe imediatamente um profissional 

com nome e apelido, que assiste a empresa durante todo o processo de 

recrutamento e durante e após a viagem e garante a segurança dos viajantes. 

 

A Destinux oferece às empresas um pacote de serviços que inclui três tipos de 

produtos: Básico, Empresarial e Corporativo. Cada produto Destinux é adaptado às 
necessidades específicas de cada empresa, pelo que a Destinux apresenta uma 

oferta personalizada a cada cliente, e realiza um estudo para que uma empresa já 
conheça as poupanças que irá obter com a implementação da Destinux. 
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Além disso, Destinux© permite a integração de todos os processos, o que torna possível 

reduzir custos significativos para as empresas, acrescentando eficiência à gestão de viagens 
e despesas da empresa: 

• Digitaliza e automatiza todos os processos envolvidos na gestão, administração e 
análise das viagens e despesas da empresa. 

• Oferece mais de 3 milhões de hotéis, 27 empresas de aluguer de automóveis, 650 
companhias aéreas, RENFE, serviços de transferência em mais de 160 países e 
serviços de táxi e VTC em mais de 90 países. 

• Integra-se com o ERP do cliente. Tem múltiplas integrações de ERP para integrar 
com sistemas de gestão de clientes, se necessário. 

• Adapta-se às necessidades e peculiaridades das empresas, independentemente da 
complexidade.  

• Tecnologia altamente escalável, capaz de avançar e de antecipar as mudanças do 
setor. 

 

  

ENTERPRISE CORPORATE

Tudo o que inclui BASIC + Tudo o que inclui ENTERPRISE +

Módulo hoteis

Módulo aviação

Módulo rent-a-car

Módulo transfers

Módulo comboios

Módulo agenda do utilizador

Acesso a tarifas negociadas da Consultia 

Business Travel

Módulo WEB personalizado para pedidos de 

viagens 

Módulo Politicas de Compra

Definição de referências (uma parte das regras 

de negócio)

Módulo Perfis

Módulo Actualização de utilizadores 

Módulo Faturas e adaptabilidade a modo 

factura electrónica

Módulo Notas de encomenda

Módulo relatórios periódicos 

Módulo de Ficheiros de consumos 

personalizáveis 
Relatórios CO2

Módulo de análises Dashboard para o Travel Manager

Sistema de Conciliação de cartões de crédito

Módulo Geolocalização de utilizadores 

Permite aos utilizadores registarem online as 

despesas e refeições.

Oferta de 5 utilizadores gratuitos (sem 

parametrização)

Módulo independente do producto - 

contratado à parte. 

Acesso B2B API consumos Facturação electrónica

Acesso B2B API utilizadores 
Formulários de pedidos de viagens 

integráveis com a intranet do cliente

Acesso B2B API Notas de 

Encomenda Acesso B2B API 

faturas 

Gestão das compensações da 

pegada de carbono

Conector: ERP Business central 

(MSFT)

Serviço Suporte Técnico (Destinux 

Hotline)

Serviço de apoio: Segunda a Quinta 9am a 6pm; 

Sexta das 9am a 3pm.

Serviço Gestor personalizado. Designa-se ao 

cliente um Personal Travel Assistant.
10 chamadas anuais fora de horas

Servicio de segunda a sexta 9am a 6pm Key Account manager 

5. Módulo Tecnologia de Destinux Acesso desde qualquer dispositivo 

BASIC

1. Módulo de Reservas de 

Destinux

Inclui novas 

negociações/cartões de crédito 

corporate

Inclui contratos particulares que 

tenha a empresa (Rent-a-car)

2. Módulo Gestão, Administração 

e Financeiro de Destinux

indexação de anexos às faturas 

Serviço Personal Travel Assistant 

de Consultia Business Travel

5 chamadas anuais fora de 

horas

3. Módulo Análisis y datos de 

Destinux

Relatório dias de trabalho no 

estrangeiro - Autoridade 

Tributária 

4. Módulo de Despesas e 

refeições de Destinux
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3. Características diferenciadoras 

Com uma tecnologia própria, Destinux® oferece uma solução integral num único fornecedor 
(tecnologia e serviço de agência de viagens) para ser mais eficiente na gestão de viagens e 
despesas para a empresa, eliminando para sempre as taxas de gestão e integrando-se com 

o ERP da empresa, se necessário.  

Com foco em: 

✓ SERVIÇO COMPLETO  

Num único fornecedor: tecnologia + serviço de agência de viagens. Com a sua própria 

tecnologia, Destinux® oferece uma solução integral num único fornecedor (tecnologia e 

serviço de agência de viagens), para tornar a gestão de viagens e despesas da empresa mais 

eficiente, eliminando para sempre as taxas de gestão e integrando-se com o ERP da 

empresa, se necessário. 

✓ TECNOLOGIA PRÓPRIA (IP) 

Altamente escalável, capaz de avançar e antecipar as mudanças no setor e com centro de 

tomada de decisão em Espanha. 

✓ 1ª SaaS 

Para a gestão integral de viagens e despesas da empresa que podem ser ligadas a múltiplos 

ERPs (SAP, Navision, Oracle, SAGE...). Isto permite a comunicação bidirecional com o ERP, 

eliminando ilhas de informação, o que permite reduzir os processos manuais e obter dados 

em tempo real, para uma tomada de decisão informada. 

 

✓ EFICIÊNCIA  

Na gestão: economiza 4 euros por cada euro investido. O serviço integral de viagens 

corporativas que torna eficiente e rentável a gestão de viagens de negócios e despesas da 
empresa.  

✓ SUSTENTABILIDADE 

Destinux fomenta práticas mais sustentáveis, incluindo relatórios sobre a pegada de 

carbono e através da eliminação do papel durante todo o processo de gestão e durante a 

viagem. 

✓ ADAPTABILIDADE 

Destinux adapta-se às peculiaridades de cada empresa, independentemente da 

complexidade, número de empregados, países em que opera ou política empresarial. 

✓ INDÚSTRIA DE VIAGENS DE NEGÓCIOS A UM CLIQUE 
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Coloca a indústria de viagens de negócios a um clique para grandes empresas, 

independentemente do tamanho da empresa. Esta ferramenta de gestão de viagens 

destina-se a empresas que pretendam otimizar e reduzir os custos na gestão de viagens 

empresariais. 

✓ ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM OS OBJETIVOS DA EMPRESA 

Permite conhecer o ROI das viagens e alinhá-las com os objetivos da empresa, bem como 

monitorizar em tempo real o estado de cumprimento das políticas de compra de viagens, a 

fim de atuar em caso de desvios ou tomar decisões. 

✓ PROPRIEDADE DOS DADOS 

Como é um sistema proprietário e não depende de terceiros, Destinux tem acesso a 

quaisquer dados em qualquer altura, pelo que pode agir rapidamente se necessário. 

✓ ELIMINA TAXAS DE GESTÃO 

O que representa um antes e um depois no modelo empresarial do setor, oferecendo um sistema de 

gestão SaaS (software como serviço) abrangente que se integra com múltiplos ERPs. 

✓ SEGURANÇA 

Com Destinux©, o ERP que digitaliza e automatiza a gestão de viagens e despesas da 

empresa. A solução tecnológica que coloca a indústria de viagens a um clique do utilizador 
e que se integra com os sistemas de gestão das empresas. 

 

✓ TRATAMENTO HUMANO 

Com o serviço personalizado de um Assistente Pessoal de Viagens, que acompanha durante 

todo o processo de gestão, aconselha, assiste e cuida da empresa e dos seus utilizadores. 

 
 

  



  

     

9 
 

 

 

4. Economizar com Destinux©  

Destinux© centraliza na mesma plataforma todos os processos envolvidos na gestão de 
viagens de forma eficiente e rentável. O seu sistema inovador torna a gestão de viagens de 

negócios mais eficiente e permite otimizar e gerar poupanças significativas no orçamento 

de viagens das empresas, graças às suas múltiplas funcionalidades: 

 

• Cumprir as políticas da empresa e 5-15% do orçamento de viagem.  
De acordo com um estudo do Aberdeen Group, uma empresa independente de estudos de 

mercado na indústria tecnológica, a implementação de uma ferramenta de gestão de 

viagens aumenta em 40% o cumprimento das políticas de compras. 

 

• Automatiza os processos de autorização e aprovação de viagens e economiza até 
70% do tempo gasto pela sua equipa nesta tarefa. 
A implementação de uma ferramenta que automatize as autorizações de viagem pode 

economizar até 70% do tempo (Fonte: Aberdeen Group). 

 

• Aloca digitalmente as despesas de viagem aos departamentos, projetos ou unidades 
correspondentes 
Cada despesa é atribuída ao seu centro correspondente e automatiza a contabilidade 

analítica das despesas.  O custo médio de processamento manual de uma fatura é de 5,90€ 

(Fonte: Grupo Aberdeen). 

 

• Gastos de integração com vários fornecedores 
Elimina os custos de integração entre fornecedores (tecnologia e agência de viagens) para 

fornecer uma solução única à empresa. 

 

• Elimina taxas 
O novo modelo de gestão SaaS (Software as a Service) elimina as taxas de gestão, com o 

serviço de Assistente Pessoal de Viagens. 

 

• Toda a documentação de viagem na agenda on-line do usuário 

Com a Destinux© deixa de haver possibilidade de perder documentos, de perder tempo 

com a reclamação de documentos e de perda de bilhetes e títulos, uma vez que é possível 

ter tudo organizado on-line no perfil de cada passageiro. Isto permite poupar tempo na 

altura de solicitar, procurar ou enviar os documentos, assim como facilita contratempos de 

última hora de todas as pessoas envolvidas. 
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• Realiza orçamentos anuais 
Segundo os clientes da Consultia Business Travel, demoram entre um e dois meses menos 

tempo a preparar orçamentos para o ano seguinte. Com Destinux© podem ter um processo 

e um sistema de informação que lhes permite ter os dados históricos e elaborar facilmente 

os orçamentos para o ano seguinte. 
 

• Assistente de viagem pessoal atribuído 
Permite economizar recursos e tempo para o cliente. O viajante concentra-se na razão da 

sua viagem e não na logística. Aumenta a satisfação da equipa, a segurança e reduz os riscos 

para a empresa. (Fonte: Quintana Research 2021). 
 

• Integra-se com o ERP do cliente 
Elimina ilhas de informação e processos manuais de consolidação de informação que 

introduzem erros e atrasam a tomada de decisões. (Fonte: Doit Software 2019). 

Salto qualitativo, tendo toda a informação relacionada com a gestão de viagens integrada 

com o ERP da empresa, elimina os processos de consolidação manual, com economias 

substanciais de tempo e eliminação de erros, aumenta a produtividade e eficiência da 

empresa ao ter informação consolidada disponível diariamente, facilitando a tomada de 

decisões. 
 

• Digitalização de gastos e subsídios 
As empresas recebem um sistema para automatizar a gestão das despesas e subsídios 
durante as viagens: economiza tempo e elimina erros manuais e integra todas as despesas 

de viagem de negócios no mesmo sistema. 
 

 

5. Outras funcionalidades 

Destinux© oferece, também, outros serviços "extras" para aqueles que têm necessidades 

adicionais, tais como: 

• Serviços de Formação: um serviço de formação pontual (para além da primeira formação 

para implementar o serviço). 

• Serviço de consultoria: aconselhamento sobre a conceção de políticas de viagens e regras 
de negócio. 

• Serviço de Emergência de Viagens: Serviço de Emergência do Assistente Pessoal de Viagens 
fora do horário habitual. 

• Serviço de Desenvolvimento Tecnológico ad-hoc. 
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6. Sustentabilidade 

 Com o intuito de ajudar as empresas a serem mais eficientes e sustentáveis, a Destinux 

apresenta uma funcionalidade que permite às empresas calcular a pegada de carbono das 

suas viagens empresariais e permite visualizar para poder compensar as emissões de CO2 

com um único clique, apoiando os projetos de ação climática da empresa.  

Assim, a Destinux para além de digitalizar e automatizar todos os processos envolvidos na 

gestão das suas viagens empresariais promove, ao mesmo tempo, a redução do consumo 

de energia através da eliminação de processos e tarefas desnecessários ou do desperdício 

de papel.  

Isto acontece através: 

• Digitalização de processos, redução do consumo de energia, eliminação de 

processos e tarefas desnecessários e desperdício de papel 

• Cálculo de CO2 de viagens empresariais 

O propósito desta funcionalidade é tornar a gestão de viagens empresariais mais eficiente 

e sustentável com um sistema não poluente. E, assim, judar as empresas a cumprir os seus 

objetivos de ação ambiental, compensando as emissões de carbono com uma solução 

inovadora para as suas viagens de negócios. 

 

7. Outros serviços da Consultia Business 

Travel 

MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Events)  

• Consultia Business Travel, como especialistas em viagens de negócios, oferece um 

serviço de 360º, com uma área especializada em eventos, congressos, reuniões e 

incentivos. 

Propõe soluções à medida para a gestão de grandes e pequenos eventos em 

qualquer parte do mundo, sempre de um ponto de vista personalizado, e com o 

objetivo principal de o ajudar a alcançar os objetivos da sua empresa. 

 

Como empresa DMC em Espanha e Portugal, oferece aos seus clientes uma perspetiva local 

e especializada na área, para conseguir, assim, uma organização impecável de eventos 

únicos e irrepetíveis. 
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8. Dados de interesse 
 

Consultia Business Travel® é uma empresa fundada em 2010 por Juan Manuel Baixauli, 

empresário com vasta experiência no setor das viagens e como empreendedor.  A empresa 

cresceu com o seu capital próprio, e com a contribuição de dois sócios investidores do 

capital inicial: Realiza Business Angels e Business Loft. 

Desde as suas origens, tem concentrado a sua atividade em impulsionar e implementar a 

tecnologia no setor das viagens de negócios, com um claro enfoque na digitalização e 

escalabilidade do modelo, desenvolvendo internamente toda a sua tecnologia, o que o 

torna ágil e adaptável às necessidades do seu setor e do seu negócio. 

A sua potente plataforma de software permitiu-lhes integrar quase 3 milhões de hotéis, mais 

de 600 companhias aéreas, 27 empresas de aluguer de 

automóveis em todo o mundo, e transferências em mais 

de 160 países, RENFE e táxis e VTC em mais de 90 países, 

alcançando uma conetividade online e uma eficiência, 

que se destacam no mercado das viagens empresariais.   

Atualmente a sua plataforma é desenvolvida e testada em mais de 700 clientes empresariais 

em Espanha e Portugal, o que garante que a sua ferramenta seja testada e esteja pronta 

para uma implementação global.   

Em março de 2019, a Consultia Business Travel e a plataforma de reservas Booking.com 

assinaram um acordo de colaboração para integrar todo o catálogo de produtos da 

plataforma de reservas no sistema de gestão de viagens que a empresa oferece às 

empresas; tornando-se a primeira agência de viagens espanhola a integrar 

tecnologicamente ambos os sistemas. 

Em 2020 a Consultia Business Travel abriu um escritório em Portugal a fim de testar os 

mercados internacionais e iniciar a expansão e desenvolvimento da empresa. El modelo 

está probado en más de 700 clientes empresa en España. Expandimos nuestro modelo a 

Portugal abriendo las oficinas en Porto, para ofrecer a la empresa portuguesa este modelo 

único. 

Dentro del plan de expansión tenemos previsto operar en otro país más en 2022 e 

implantarnos en un mínimo de 6 países más a lo largo de los próximos 4 años.   

Em outubro de 2021, a Consultia Business Travel lança o Destinux, a primeira solução 

abrangente para a gestão de viagens de negócios. A tecnologia permite digitalizar e 
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automatizar a gestão de viagens de negócios e despesas, conseguindo economizar até 20%, 

sem perder o serviço de um Assistente Pessoal de Viagens, com o qual o viajante tem à sua 

disposição uma pessoa designada, que é responsável pela resolução de eventuais 

imprevistos que possam surgir durante a viagem.  

Consultia Business Travel tem a sua sede em Sedaví, Valência, e os seus próprios 

escritórios em Madrid e Saragoça, Espanha. Fora de Espanha, tem um escritório no Porto 

(Portugal).   

 

9. Clientes 
 

Consultia Business Travel® já trabalhou para mais de 700 empresas, entre as quais se 

destacam: 
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10.    Equipa da direção  
 

 Juan Manuel Baixauli, fundador e membro da direção da Consultia Business Travel, 

tem mais de 35 anos de experiência no setor das viagens. 

Juan Manuel é também o fundador de Viajes Gheisa e 

Go&Golf.   

Para além de fundar e gerir a Consultia Business Travel, 

Juan Manuel é especialista em tecnologia e estratégia 

turística para o Instituto Europeu de Viagens e Presidente 

do Conselho de Administração de "la Alquería de Vilches". 

É membro do conselho de administração de Valencia New 

Investments. 

Baixauli recebeu inúmeros prémios, tais como Empresário Nacional (2002), Turismo (2003), 

Empresário do Ano (2006), Tecnologia e Inovação (2015) e Prémio de Melhor Carreira 

Profissional (2015), entre outros.   

 

Carlos Martínez, foi nomeado CEO da Consultia Business 

Travel, um grande conhecedor da empresa, uma vez que é 

consultor da empresa desde 2017, fazendo parte do Comité 

de Estratégia, Comité de Gestão e Comité de Finanças e 

Investimento. 

Um executivo internacionalmente reconhecido cuja 

carreira abrangeu empresas de tecnologia F500, incluindo 

a Intel Corporation, onde ajudou a expandir a liderança 

global, ocupou vários cargos como Chefe Global de Desenvolvimento Empresarial, Diretor 

Geral para África e Chefe Global de Estratégia e Planeamento de Vendas, um especialista em 

análise de mercado e expansão envolvendo e alinhando várias partes interessadas. 

Conduziu a transformação digital e digitalização do grupo educacional espanhol CEU a 

partir do conselho consultivo a que pertence. Martínez também desenvolveu importantes 

alianças estratégicas público-privadas entre empresas, governos e ONG. 
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  11.     Prémios corporativos 

19 de maioUNIDAD EDITORIAL 

2022, A Destinux foi reconhecida pela Unidad Editorial - El Mundo como uma das 100 

melhores ideias do ano. 

 

PRÉMIOS GACETA 3 

2022, Prémio " Melhor agência de viagens de negócios" 

 

CLUB DE LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CICV) 

 

2021, Prémio para "Melhor Projeto Inovador" pela Destinux© (com base nos critérios do 

Modelo Europeu EFQM). 

 

BALEARIA 

 

2021, Prémio para "Inovação da empresa de viagens de negócios, Consultia Travel". 

 

IBTA, IBERIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION 

 

2017, Prémio "Fornecedores de Viagens de Negócios Qualificados”. 

 

PRÉMIO NACIONAL COMPRENDEDOR 

 

 2017, Prémio “Operações e Processos". 

 

PRÉMIOS GACETA 3 

 

2016, Prémio “Criação de uma escola de formação para agentes de viagens". 

2018, Prémio “Melhor agência de negócios da Comunidade Valenciana”. 

2019, Prémio “Líder em viagens de negócios na Região de Valência”. 

 

IBERIA 

  

2016, Prémio “Maior evolução e desenvolvimento futuro na área do Levante”.   

 

PRÉMIOS FITUR: 

   

2016, Prémio “Melhor liderança na tecnologia do turismo". 
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12.   Responsabilidade Social Corporativa 

A Consultia Business Travel realizou ações no âmbito da sua vertente de 

responsabilidade social corporativa, como: 

• Ação Humanitária para a Ucrânia 

A Consultia Business Travel desenvolveu a abertura de um corredor humanitário para 

ajudar ucrânianos, que precisam de refúgio fora do seu país. Têm sido pioneiros no que 

diz respeito à contribuição com apoio logístico para o transporte, é uma iniciativa que 

se consolidou graças ao trabalho de uma equipa experiente, nomeadamente, com a 

colaboração da Fundação Together for Life, uma ONG com uma longa história de ajuda 

aos ucranianos ao trazer crianças afetadas em Chernobyl durante 30 anos, e o 

envolvimento de Juan Manuel Baixauli, fundador do Consultia, que trabalhou em outras 

missões de ajuda humanitária de emergência ao longo da sua carreira. 

 Esta iniciativa levou a que muitas outras empresas, organizações e indivíduos 

quisessem juntar-se a esta ação. Graças a todas estas colaborações, a iniciativa tem 

conseguido trazer milhares de famílias ucranianas e oferecer-lhes um lugar seguro com 

tudo o que precisam. Com esta ação foi possível abrir o maior armazém de ajuda 

humanitária para refugiados ucranianos na Comunidade Valenciana. 

 

• Iniciativa Regresso a casa 

Devido à crise gerada pela pandemia, em março de 2020 surgiu a ideia de realizar o 

#RegresoACasa, a finalidade deste projeto tinha um único objetivo: trazer de volta a 

Espanha todos aqueles que estavam fora do nosso país. A Consultia Business Travel 

conseguiu trazer para casa pessoas desde Perú, Japão, Nova Zelândia ou Senegal, entre 

outros. Neste vídeo pode encontrar mais informações. 

Graças ao seu sistema avançado de geolocalização, a Consultia Business Travel permite 

aos seus clientes "gerir o risco" mantendo o viajante sempre localizado, garantindo a sua 

segurança e mantendo-o informado sobre novas restrições e outras informações que 

possam afetar o seu voo ou estadia em qualquer parte do mundo. Além disso, o seu serviço 

de assistente de viagem pessoal permite ao utilizador contactar diretamente para qualquer 

emergência, o que facilita a gestão de riscos e a segurança em viagens de negócio. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6JjbwH6BxPw
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13. Contacto para meios de comunicação 

 

GREEN MEDIA – AGÊNCIA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO 

SARA MENDES 

COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO 

9197977770 

RUA CASTILHO N14,1269-076, LISBOA 

 

  


