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EXCLUSIVKEY é uma das maiores e mais completas empresas portuguesas no sector da Consultoria, 
Serviços e Integração de Sistemas de Controlo de Acessos e Bilhética para as áreas de Desporto e Lazer.
O seu objecto social é a Prestação de Serviços e Fornecimento de Produtos na Área dos Sistemas de Controlo 
de Acessos e Bilhética.
O posicionamento da EXCLUSIVKEY consiste em contribuir para a competitividade, eficiência e qualidade 
dos nossos clientes.

A persecução deste objectivo é feita através de uma oferta que tem como carácter distintivo:
– Detenção de competência técnica e experiência acumulada num vasto conjunto de clientes no mercado 
nacional e internacional em Portugal, Angola, Gabão e Brasil;
– Manutenção e procura constante de um conjunto de parcerias tecnológicas e estratégicas com líderes de 
mercado que complementam e garantem a qualidade da nossa oferta;
–Utilização de metodologias comprovadas de suporte aos seus processos.

Com base nestes pressupostos a EXCLUSIVKEY assume-se como:
–Um parceiro seguro, credível, especializado em sistemas de suporte às operações de negócio, com um forte 
track record;
– Um parceiro inovador, com a capacidade de criar soluções de negócio que potenciem os processos e a 
relação entre as empresas e os seus clientes;
– Um parceiro que se envolve na solução, partilhando o risco e o sucesso, oferecendo ao cliente a sua 
competência e experiência de integrador.

Na condução diária da actividade profissional, actuamos de acordo com valores que definem a nossa empresa, 
empregando-os sempre na relação com os colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade em geral:
– Honestidade e Integridade
– Lealdade
– Respeito pelo Próximo
– Criatividade e Flexibilidade
– Pró-actividade
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A EXCLUSIVKEY assume o compromisso de melhorar continuamente a qualidade dos seus processos, produtos 
e serviços, através do trabalho em equipa, do aperfeiçoamento técnico/profissional permanente e de uma 
avaliação constante dos mercados em que opera.

A EXCLUSIVKEY assegura o cumprimento dos requisitos do Sistema da Qualidade implementado, que se 
traduz na total satisfação dos clientes, qualidade das soluções e serviços, bem como na melhoria contínua da 
sua eficácia.

A NoSSA EqUIPA
O nosso principal e melhor activo são os nossos profissionais. Investimos fortemente no seu desenvolvimento 
individual e incentivamos a sua progressão e o trabalho em equipa.
A nossa equipa é composta por especialistas em conceção, operação e gestão de complexos desportivos, 
do ramo imobiliário, consultores de negócios e profissionais de centros de lazer que já atingiram enormes 
sucessos na abertura e gestão de infra-estruturas desportivas e de lazer.
Os nossos serviços de arranque e planeamento incluem planeamento estratégico, estudos de viabilidade, 
“masterplanning”, consultoria de conceção e desenho, materiais de apresentação, apoio na apresentação, 
“business plans”, identificação de potenciais financiadores, incluindo apresentação a entidades bancárias.

INoVAÇÃo

PRoFISSIoNALISMo

FoCo No CLIENTE

Comprometemo-nos a assumir uma abordagem construtiva, apresentar soluções inovadoras, desenvolver e 
procurar novas tecnologias que possam ser integradas nas nossas soluções.

Ajudamos a concretizar os projetos dos nossos Clientes com seriedade, rigor e competência.

Somos parte da solução e não do problema.
Criamos com cada cliente uma relação de proximidade e é com conhecimento das suas necessidades e 
expectativas que propomos as soluções.
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Em 2000, os nossos consultores 
desenharam, forneceram e 
implementaram o sistema de 
controlo de acessos do Autódromo 
do Estoril. A solução Wireless 
adoptada, inovação para a época, 
foi um grande sucesso e ainda hoje 
se encontra em funcionamento.

A EXCLUSIVKEY foi responsável 
pela negociação e implementação 
de sistemas de controlo de acessos 
e bilhética em 7 dos 10 Estádios 
utilizados no Euro 2004 (Estádio do 
Dragão, Estádio da Luz, Estádio do 
Algarve, Estádio Magalhães Pessoa, 
Estádio D. Afonso Henriques, 
Estádio do Bessa e Estádio Municipal 
de Aveiro, complementado com 
formação em gestão de eventos e 
formação de equipas locais.

Os nossos consultores foram parte 
activa no Euro 2004, tendo sido 
nomeados “Venue Managers” 
de alguns dos estádios e dando 
formação às equipas de Stewards 
durante as várias fases do evento. 
A nossa participação em diversas 
acções de formação e conferências 
na preparação do EURO 2004 
foi reconhecida pelas entidades 
competentes.

Em 2014 a EXCLUSIVKEY deu 
mais um importante passo com 
a instalação do novo sistema de 
controlo de acessos do Estádio do 
Dragão (Futebol Clube do Porto).

Em 2009 e 2010, participámos 
com uma equipa de consultores 
na implementação e gestão dos 
sistemas de bilhética e controlo de 
acessos para os 4 estádios do CAN 
2010 em Angola.

EXCLUSIVKEY desenhou e instalou 
o sistema de controlo de acessos 
usado em diversas edições do 
Rock in Rio em Lisboa. A edição de 
2008 bateu todos os recordes para 
eventos que já tinham ocorrido em 
Portugal, com cerca de 500.000 
acessos nos 5 dias do evento.
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A equipa EXCLUSIVKEY no Gabão, CAN 2012.

Instalação do sistema de controlo de acessos 
no Estádio do Dragão, Futebol Clube do Porto 
em 2014.

A instalação do sistema de controlo de acessos 
no Estádio de Libreville no Gabão, CAN 2012.

Instalação do sistema de controlo de acessos no 
Museu do Futebol Clube do Porto em 2015.

Instalação de Sistema de controlo de acessos no 
Estádio de Luanda em Angola CAN 2010.

A Equipa da EXCLUSIVKEY operou o sistema 
de controlo de acessos na Queima das Fitas do 
Porto em 2010. 
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Em 2009 e 2010 participou, com uma equipa de técnicos, na instalação 
e gestão dos 4 estádios do CAN2010 em Angola, assegurando a 
interligação entre o contratante local e as diversas empresas que 
constituíam o consórcio com particular relevância para a Skidata. A 
equipa de consultores e técnicos EXCLUSIVKEY foi responsável pela 
supervisão da operação dos sistemas instalados nos estádios de Luanda, 
Benguela, Lubango e Cabinda do CAN 2010.
Os consultores EXCLUSIVKEY definiram e coordenaram as práticas e 
supervisionaram as operações em todos os 32 jogos do evento, incluindo 
a gestão das equipas de stewards e voluntários, além da bilhética de 
todo o Campeonato.

A EXCLUSIVKEY   organizou toda a Operação e Gestão Operacional para o 
CAN 2012 no Gabão, em diversas fases:
– Consultoria Técnica e de Suporte às Operações
– Levantamentos preliminares e análise
– Definição dos Requisitos Funcionais para Propostas (RFP)
– Implementação
– Operação

Em 2014, a EXCLUSIVKEY forneceu os bilhetes e geriu os sistemas de 
Bilhética nos diferentes jogos da selecção nacional de futebol  de Angola, 
que tiveram lugar Estádio 11 de Novembro em Luanda.

Em 2015, a EXCLUSIVKEY forneceu e operou os sistemas de acreditação e 
controlo de acessos do Forúm económico e social Mozefo em Moçambique.

Em 2015, a EXCLUSIVKEY desenvolveu a solução de acreditação. logística e 
controlo de acessos para o Congresso mundial das cidades com orçamento 
participativo organizado pelo Município da Matola, Moçambique que 
contou com mais de 2500 participantes de 40 paises.
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Em 2012 a divisão de People Access da EXCLUSIVKEY começou da melhor forma 
a sua actividade no Brasil ao ser a empresa escolhida para fornecer e instalar o 
sistema de controlo de acessos de público para o renovado Estádio Jornalista 
Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, um dos principais palcos da Copa 
2014 e ainda de muitos dos principais eventos dos Jogos Olímpicos de 2016.

Antes disso, em 2011, demos o nosso contributo para o desenvolvimento 
do futebol sul-americano, quando fomos convidados para participar numa 
Comissão de Estudo criada pelo governo Chileno para a organização do futebol 
com vista à normalização de processos de acesso aos Estádios e sistemas de 
bilhética.

Em Novembro de 2011 celebrámos um contrato com a empresa ENGEVIX para 
a Consultoria na construção de dois estádios, um em Florianópolis (Estádio do 
Sport Avaí) e outro no Recife (Estádio do Sport Recife).

Em 2012, iniciou-se a nossa colaboração com o teleférico Pão de Açúcar Rio de 
Janeiro (Bondinho) com a implementação dos sistemas de controle de acesso e 
emissão de bilhetes, a gestão e manutenção  destes sistemas continua a ser da 
responsabilidade da EXCLUSIVKEY.

A Arena Fonte Nova, em Salvador, mais um dos palcos da Copa 2014 e da 
Confederations Cup 2013, foi mais um dos estádios em que implementámos e, 
posteriormente, operámos, o sistema de controlo de acessos de público.
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15 anos de experiência em TI, controlo de acessos e sistemas de bilhética para estádios em 3 continentes.

Instalámos sistemas em mais de 30 estádios por todo o mundo e alguns dos mais icónicos como sejam o 
Maracanã, no Rio de Janeiro ou o Estádio da Luz em Lisboa. 

Desenvolvemos um dos mais sofisticados e avançados sistemas de controlo de acessos de público.

Algumas instalações com sistemas de People Access feitas pela EXCLUSIVKEY:

Estádio do Dragão
Porto:
- 50.000 lugares
- Instalado: 2003
- Equipamentos: 127 leitores c/ torniquete

Renovado: 2014
- Equipamento: 99 leitores c/ torniquete e 5 terminais portáteis

Dragão Caixa:
- Instalado: 2014
- Equipamento: 6 leitores c/ torniquete

Museu Futebol Clube do Porto
- Instalado: 2015
- Equipamento: 6 leitores c/  torniquete
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Estádio Camama
Luanda:
- 65.000 lugares
- Instalado: 2009
- Equipamentos: 124 leitores c/ torniquete e 20 terminais portáteis

Indoor Venues Campeonato do Mundo
de Hóquei em Patins 2013
ANGOLA
MALANGE – 3.000 lugares
- Equipamentos: 12 leitores c/ torniquete
NAMIBE – 3.000 lugares
- Equipamentos: 12 leitores c/ torniquete
LUANDA – 20.000 lugares
- Equipamentos: 26 leitores c/torniquete e 15 terminais portáteis

Estádio Maracanã
Rio Janeiro
- 80.000 lugares
- Instalado: 2013
- Equipamentos: 168 leitores c/ torniquete e 31 terminais portáteis

Arena Fonte Nova - Salvador
- 50.000 lugares
- Instalado: 2013
- Equipamentos: 108 leitores c/ torniquete e 14 terminais portáteis
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Desde o UEFA EURO 2004 que a EXCLUSIVKEY tem estado presente em diversos eventos internacionais 
operando sistemas de controlo de acessos e bilhética e, ainda, na gestão operacional de diversos estádios.
Fornecemos equipas técnicas e de gestão aos LOC (Local Organizing Committee) de Eventos desportivos, 
desde as competições de futebol até às competições de Atletismo.

EURO 2004
- Venue Management – 2 Estádios
- Formação Steward e Voluntários
- Logística
- Transportes e Welcome Desks
- Controlo de Acessos

SPAR
- Venue Management
- Formação Steward e Voluntários
- Logística
- Transportes e Welcome Desks

CAN 2010
- Venue Management – 4 Estádios
- Formação Steward and Voluntários
- Bilhética
- Controlo de Acessos

CAN 2012
- Venue Management– 2 Estádios
- Gestão Operational
- Controlo de Acessos

FIFA Confederations Cup 2013
- Formação às Equipas de Venue Operations
- Gestão do Sistema de Controlo de Acessos

MUNDIAL 2014
- Controlode Acessos
- Gestão Operational 
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Estádio Magalhães Pessoa
Leiria Portugal (2002-2013)
Serviços prestados:
– Revisão do conceito do Estádio
– Gestão de Obra
– Gestão de TI
– Plano Operacional
– Venue Management

Estádio 11 de Novembro
Luanda Angola (2009-2013)
Serviços Prestados:
– Revisão do Plano Operacional
– Gestão do Controlo de Acessos
– Venue Management na CAN 2010
– Gestão de Bilhética para a Selecção Nacional Angolana

Estádio Sport Recife
Recife Brasil (2012-2013)
Serviços Prestados:
– Consultoria Estratégica
– Projecto Arquitectura
– Master Plan
– Plano de Viabilidade
– Plano Operacional

Somos especialistas em Infraestruturas Desportivas desde a concepção à construção, operação, 
manutenção e gestão.

Somos, também, uma das maiores empresas integradoras de TI, Sistemas de Controlo de Acessos e Bilhética 
para Estádios em Portugal, Angola e Brasil. 

O nosso objectivo é ajudar os nossos clientes na cração de eventos e/ou instalações que sejam adequadas aos 
seus objectivos e com resultados de exploração positivos.





Espaço M12
N.E.R.E - P.I.T.E, Rua Circular Norte
7005-841 Évora - PORTUGAL

comercial@exclusivkey.pt

www.exclusivkey.pt




