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O foco

A nossa imagem reflete o espírito da empresa.

A forma circular representa o nosso grande foco num 
elemento central: as pessoas!

As três barras superiores representam a nossa 
intenção de colaborar para o crescimento dos 
aspetos positivos das pessoas e das organizações.

As três barras inferiores refletem a vontade de apoiar 
na redução de tudo o que é negativo e que possa 
perturbar o bom desempenho individual e coletivo.

O logo é também o símbolo UpSideUp, o que 
significa que por muito que o virem de pernas para o 
ar continua igual a si mesmo! Representa a resiliência.
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Como apoiamos as empresas
O nosso mantra representa os nossos serviços:

See. Learn. Innovate.
(Ver. Aprender. Inovar.)

See. (“make them see”) – usamos e promovemos a 
comunicação visual como forma de passar informação e 
conhecimento da forma mais fácil e completa.

Learn. (“learn forever”) – acreditamos na formação 
contínua e na aprendizagem ao longo da vida, por isso 
desenvolvemos ações formativas únicas, visuais e focadas.

Innovate. (“change and stay”) – apoiamos todos os 
processos de inovação, com metodologias visuais, para que 
as empresas tenham sucesso e continuem a oferecer valor.
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A comunicação visual

See. (“make them see”) – usamos e promovemos a 
comunicação visual como forma de passar informação 
e conhecimento da forma mais fácil e completa.

DESIGN
graphic design, infographics, process design

DRAW
graphic recording, comics, Mind Maps®

VIDEO
whiteboard video, corporate video, animations

Benefícios
Com estes serviços 
apoiamos as empresas no 
seu objetivo de ter 
mensagens mais fortes e 
de manter os alvos da sua 
comunicação mais 
envolvidos!
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O desenvolvimento pessoal
Learn. (“learn forever”) – acreditamos na 
formação contínua e na aprendizagem ao longo da 
vida, por isso desenvolvemos ações formativas 
únicas, visuais e focadas.
Usamos o método dos 6 passos: 
Ver, ouvir, perguntar, fazer, sentir, ensinar!

COMMUNICATION
visual, corporate, NLP (neurolinguistic programming)

COMPETENCIES
creativity, self developement, leadership & coaching

SALES
academy, bootcamp, MindSelling®

Benefícios
O nosso modelo de 
formação visual, baseado 
na experiência prática, 
inteiramente à medida, do 
pre-work ao follow-up,
assegura a entrega do que 
é necessário e a atenção 
de todos, do início ao fim.
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Serviços de inovação

Innovate. (“change and stay”) – apoiamos todos os 
processos de inovação, com metodologias visuais, para 
que as empresas tenham sucesso e continuem a 
oferecer valor.

CONSULTING for innovation
strategic, tactical, StartUp Challenge®

CORPORATE consulting
HR (human resources), legal, ICT (information and
communication technologies)

FACILITATION
design thinking, service design, visual facilitation

Benefícios
Pomos em causa as ideias, 
colocamos muitas questões 
e usamos metodologias 
com provas dadas, 
garantindo assim inovação 
nos níveis adequados, com 
ética e dentro das regras!
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A UpSideUp foi fundada em 2011 e desde então tem
desenvolvido a sua atividade exclusivamente com
foco no desenvolvimento pessoal e empresarial.
A maioria dos seus serviços são suportados em
visuais para assegurar o mesmo nível de
entendimento por parte de todos os participantes,
qualquer que seja o assunto em apreço.
As operações estão baseadas em Portugal, no
entanto executa serviços em qualquer parte do
mundo.

Sobre a UpSideUp

As nossas atividades 
e como se dividem
(atualmente e
aproximadamente)

Innovate. Inovação e Facilitação Visual

40%

See. Serviços Visuais

30%

Learn. Desenvolvimento de competências

30% 
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Produtos visuais

Representamos e distribuímos em 
Portugal alguns produtos que usamos 
e que consideramos muito úteis para 
quem quer comunicar visualmente!

Benefícios
Com a ajuda destes 
produtos qualquer pessoa 
consegue comunicar 
visualmente com eficácia, 
quer de forma digital como 
de forma tradicional.PRO MINDMAP PROJECT
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Soluções: Digital Signage

Através da nossa marca UpSquare, 
projetamos, desenvolvemos, 
instalamos e suportamos soluções de 
Digital Signage e Corporate TV

Benefícios
Com o digital signage
aumentamos a dinâmica da 
comunicação e reforçamos a 
imagem corporativa, 
divulgando informações de 
produtos, de preços, de 
segurança ou outras, com 
rapidez e fiabilidade, em 
tempo real e num 
processo gerido 
centralmente.



UpSideUp, 2017 ©

Os nossos valores são EPIC:
Ética, Persistência, Inovação e Compromisso.

Trabalhamos em modelo de parceria, com 
pessoas e empresas.

Consideramos parceiros os nossos Colaboradores, 
internos e externos, os nossos Fornecedores e, 
principalmente, os nossos Clientes!

Sobre a UpSideUp



UpSideUp, 2017 ©

O fundador
DANIEL LANÇA PERDIGÃO – STRATEGIST & VISUAL THINKER

Daniel é um 
especialista no campo 
da comunicação visual, 

principalmente 
trabalhando nas áreas 
em que se sente mais 
confortável, como nas 
grandes organizações 

e multinacionais, 
setores da educação e 

das tecnologias de 
informação.

Trabalhou para várias 
multinacionais e 

lançou quatro projetos 
pessoais (startups).

Educação Universidade Católica, AESE, ISEG, UNL – Outside-the-Box, UNL ISEGI, London School of Government, ATEC, Oracle 
Education UK, Galileu, Escola de Formação Jerónimo Martins, Escola Sonae, Excel Formação, CEGOC

Telecomunicações e Media Portugal Telecom, Vodafone, NOS, RTP, RH Magazine, NOSPUB, Revista Human, 

Sistemas de informação Oracle, SAP, SAS, Microsoft, Hewlett Packard, Pentax, Link, EMC, Saphety, Giant Step, Open Genius, Everis, ROFF, CGI, 
e.Near

Retalho FNAC, Leroy Merlin, Modelo Continente, Sonae BIT, Pingo Doce, Worten, AKI, Unilever...

Banca e Seguros Santander, Allianz, Tranquilidade, Zurich, ASF

Diversos
Volkswagen, Symington, Roche Diagnostics, Libbey, Logoplaste, Mota Engil, Sumol+Compal, Essilor, Eurest, Empark, 
Daikin, Acciona, Celgene International, Pentaplast, CTT – Correios de Portugal, Choice GmbH, Deloitte, Tecnicelpa, Rock 
in Rio, Pessoas@2020, Roche Farmacêutica, Abbott, Mylan, Portugal Agora, IAPMEI, Hovione, Associação Salvador, 
UPPARTNER, Veolia, APOGEP, OutMarketing, WeShare

Exemplo de alguns clientes

Daniel tem mais de 35 anos de experiência profissional, trabalhando com pessoas e organizações e utilizando visuais 
para os mais diversos propósitos.
Desenvolveu competências em complexos ambientes empresariais, liderando vendas, gerindo equipas técnicas, de 
vendas e de projetos, participando em steering committees, direções de projeto e formando e coordenando equipas 
físicas e virtuais.
Também trabalhou como consultor, formador e facilitador, numa grande variedade de industrias (tecnologias de 
informação, retalho, distribuição, educação, serviços financeiros, turismo, farmacêutico, utilidades e setor público).
Daniel estudou tecnologias de informação e comunicação com a IBM no início dos anos 80, gestão de empresas na 
Universidade Aberta, desenvolveu as suas competências na área de empreendedorismo e inovação na Universidade 
Católica (PAEGI), estudou Design Thinking na University of Virginia – Darden School of Business, Gamification na 
University of Pennsylvania e Comics na CCA – California College of the Arts. Presentemente estuda Graphic Design.
Como complemento desenvolveu as suas capacidades de comunicação verbal e não-verbal e é atualmente Neuro-
linguistic Programming Master & Trainer, e também Master Executive Management Coach (diversas certificações 
internacionais com professores Portugueses, Brasileiros, Norte Americanos e outros Europeus) e é também Creativity
and Mind Maps Trainer (estudou no Reino Unido com Tony Buzan e Chris Griffiths, da ThinkBuzan e OpenGenius).
Também se tem dedicado ao estudo da comunicação visual e facilitação e é membro do IFVP – International Forum
of Visual Practitioners, do Forum Pessoas@2020 e de outras associações, dedicadas às pessoas e à comunicação 
visual e facilitação.

Daniel Lança Perdigão



Email: dlperdigao@upsideup.pt

Podem contactar-nos a qualquer 
hora, em qualquer lugar, por 
qualquer razão!

UpSideUp CCDTI, Lda.
Rua Sá de Figueiredo, 5-B
2790-233 CARNAXIDE
Portugal

+351 213 869 043Telefone:

+351 911 009 001Telemóvel:

Contactos


