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 Introdução
Ascensão das TI

As Tecnologias de Informação 
(TI) popularizaram-se a partir 

do início da década de 90, 
deixando de estar restritas 

apenas a grandes multinacionais 
e marcando o início da 

denominada Era Digital.

As Tecnologias de Informação (TI) popularizaram-se a 
partir do início da década de 90, deixando de estar 
restritas apenas a grandes multinacionais e marcando 
o início da denominada Era Digital.

Entre as várias definições do termo TI, pode-se afir-
mar, num sentido mais lato, que é um recurso estra-
tégico para a obtenção de competitividade através 
da gestão da informação em todas as suas vertentes, 
envolvendo aspetos humanos, processuais e organi-
zacionais.

As TI começaram por ser utilizadas como um mero su-
porte à empresa não gerando qualquer retorno para 

o negócio. Mas foram crescendo e, se antes a tecno-
logia era usada apenas para automatizar tarefas, com 
o tempo começou a enriquecer todo o processo or-
ganizacional, prestando um papel decisivo na otimi-
zação das atividades e eliminação das várias barreiras 
de comunicação. Nascia então a filosofia de que as TI 
são um aliado e não apenas uma ferramenta. As or-
ganizações passaram a planear e a criar as suas estra-
tégias com olhos postos no futuro, tendo como uma 
das principais bases as TI.

Na última década assistimos a grandes mudanças, 
não apenas na área das TI mas também em relação 
ao seu uso e exploração, de forma a tornar as empre-
sas mais competitivas. Esta evolução exigiu às empre-
sas a reestruturação dos seus modelos de negócio, 
obrigando-as não apenas a novas práticas de gestão, 
como também a uma nova filosofia processual que 
pudesse acompanhar as alterações constantes de um 
mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.

As TI passaram de um simples apoio administrativo 
para um papel estratégico dentro das organizações, 
sustentando as estratégias de negócios existentes e 
permitindo que se visualizem novas oportunidades.
Outra das grandes transformações foi a colocação do 
utilizador no centro do problema/solução, possível 
através do desenvolvimento de uma compreensão ba-
seada no comportamento humano e orientada para as 
necessidades e disposições do utilizador em relação ao 
uso da informação, quer interna quer externa.
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Da urgência de uma resposta rápida e eficaz à volatilidade das necessidades interna-
cionais, surge um novo paradigma de atuação - uma iniciativa baseada na inovação 
e suportada por uma consciência global

Projetos à escala global

O Login>PT é a plataforma que reúne um grupo de mais de 100 empresas europeias, maio-
ritariamente oriundas de Portugal e Espanha, posicionadas no mercado internacional e res-
ponsáveis pela implementação de projetos inovadores e diferenciadores a nível mundial.
As empresas associadas a esta plataforma são hoje reconhecidas pelos seus sucessos na 
identificação de oportunidades e na prossecução de objetivos sustentados. Contando com 
mais de 80.000 colaboradores, a fileira de empresas Login>PT assegura hoje um volume de 
negócios superior a 10B€.
O universo de empresas Login>PT aplica o seu know how e recursos na resposta à procura 
internacional, aproximando a identidade do setor TI das necessidades reais externas.
A generalidade dos membros Login>PT baseia grande parte do seu crescimento atual no 
negócio externo, assegurando o sucesso das suas iniciativas através de um posicionamento 
estratégico em mais de 100 países do Mundo.

www.loginpt.eu

O sucesso pertence às empresas que conseguem, 
todos os dias, utilizar com criatividade o poder das 
TI para resolver questões estratégicas do negócio 
e responder aos desafios de uma economia em 
constante evolução

Agrupa MAIS DE 100 EMPRESAS
Conta com MAIS DE 80.000 PROFISSIONAIS
Presente em MAIS DE 100 PAÍSES
Produz MAIS DE 10 B€
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A ação das empresas Login>PT estende-se pelos cinco continentes, com especial enfoque no território europeu e nos mercados emergentes sul americanos, africanos e asiáticos

Presente em mais de 100 países
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Os casos de sucesso Login>PT devem-se não só à aposta e ao 
esforço deste núcleo de empresas em acompanhar as necessidades 
do mercado, como também à capacidade para se “reinventarem” 
perante tempos mais conturbados.

No Login>PT estão empresas que têm inventado e 
desenvolvido produtos e implementações inova-
doras e diferenciadoras com impacto muito signi-

ficativo a nível mundial.
São estes sucessos a garantia de uma filosofia de melho-
ria continua, revelando o trajeto e as opções do núcleo 
Login>PT na aposta nas suas competências.

O sistema de redes inter-bancárias, implementado pela 
SIBS, está na origem das Caixas Automáticas MultiBanco 

e da sua utilização generalizada

A PT Inovação inventou o sistema de cartões Pré-Pagos 
para telemóveis, oferecendo um melhor controlo das 

despesas e uma maior segurança e conveniência, mas-
sificando a sua utilização internacionalmente

O sistema de gestão da oferta e da regularidade dos transportes públicos é apenas 
uma das soluções da Tecmic com aplicabilidade direta no quotidiano

A Vision Box concebeu o Passaporte Eletrónico Português, tornando-se na 
primeira empresa produtora de máquinas de recolha de dados biométricos

Os sistemas de GPS, desenvolvidos pela NDrive, estão hoje disponíveis
em qualquer suporte

A Brisa Inovação desenhou o sistema de Tele-Portagem 
Via Verde, continuando a prestar os seus serviços na 
gestão de soluções eletrónicas de cobrança por utiliza-
ção de infraestruturas rodoviárias

Os sistemas de implementação de Call-Centers, projeta-
dos pela Altitude Software, asseguram a sua utilização 
em todo o mundo

A Critical Software desenvolve software para diversos 
setores, tendo desenvolvido soluções para a NASA e 
para a Agência Espacial Europeia (ESA)

O modelo de negócio de serviços de valor acrescenta-
do para telemóveis, desenhado pela TIMWE é atual-
mente o mais reconhecido internacionalmente Além destes êxitos mundiais, existem tantos outros que possibilitam a melhoria do nosso dia a dia, comprovando uma 

bem sucedida atuação que continua a posicionar os seus promotores no contexto internacional.
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As soluções do universo Login>PT abrangem os mais variados 
setores de atividade, revelando uma excecional capacidade de 
adaptação a diferentes realidades

Fruto de um esforço na identificação, adaptação e entrega de uma oferta customizada, a plataforma Login>PT 
garante suporte e inovação nos diversos setores da economia do século XXI, respondendo eficientemente às 
diferentes realidades dos seus clientes. É este carácter de constante evolução que define o êxito das empresas 

do universo Login>PT, permitindo que uma mesma organização seja bem sucedida na entrega de valor a setores tão 
distintos como o setor da saúde e da aeronáutica (Critical Software) ou do turismo e banca (PT SI).

COMUNICAÇÃO,
MEDIA E

TI

AERONÁUTICA
E

AEROESPACIAL
TRANSPORTES

E
LOGÍSTICA

CONSTRUÇÃO
E

IMOBILIÁRIO

TURISMO,
HOTELARIA

E RESTAURAÇÃO

UTILITIES
E

AMBIENTE

DEFESA
E

SEGURANÇA

SAÚDE
E

EDUCAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

TELECOMS

FINANCEIRO

SERVIÇOS,
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO
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As empresas do universo Login>PT têm-se provado casos de 
sucesso inovadores nas mais variadas áreas tecnológicas, produzindo 
importantes melhorias em diversos setores de atividade

As soluções Login>PT apresentam-se como referências internacionais no extenso mercado das TI. Agregando as 
mais variadas ofertas tecnológicas, o polo Login>PT comporta empresas cuja ação se centra nos diversos ramos 
de atividade do setor.

O portfólio dos serviços Login>PT, disposto através da ação dos seus promotores, assegura uma resposta efetiva a 
todas as necessidades do setor TI no contexto global.

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIÇOS
MEDIA

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

ATIVIDADES-BASE 
DAS EMPRESAS
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COMUNICAÇÃO, MEDIA E TI
Ábaco Consultores
Advantis
Altitude Software
Bullet Solutions
Conexus World
Factis
i2S
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase
Openlimits
PPM Coachers
Quidgest
Reditus
Timwe
Way2inov
Winsig

TELECOMS
Advantis 
Altitude Software
Critical Software
Contisystems
Exictos
Factis 
glintt
Infinite Business Solutions
Innovation Makers
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase
Openlimits
OutSystems
PPM Coachers
PT Inovação
PT SI
Quidgest
Reditus
SIBS
Timwe
WeDo

TURISMO, HOTELARIA  
E RESTAURAÇÃO
Conexus World
Contisystems 
Exictos 
Newhotel Software
Megatrónica
Maxiglobal
Openlimits
PPM Coachers
PT SI
Quidgest
Way2inov
Winsig

FINANCEIRO
Ábaco Consultores
Advantis 
Altitude Software
Bullet Solutions

Compta  
Conexus World
Contisystems 
Critical Software 
Exictos
Factis 
glintt 
Innovation Makers 
IT Sector
i2S
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase 
OutSystems 
PPM Coachers
PT SI 
Quidgest
Reditus 
SIBS 
Timwe
WeDo

CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIO
Ábaco Consultores
Conexus World
Contisystems 
f3m
Maxiglobal
Megatrónica
Openlimits
PPM Coachers
Primavera
Quidgest
Tecmic
Vortal
Winsig

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Ábaco Consultores
Advantis 
Altitude Software 
Compta 
Contisystems 
Critical Software 
Exictos
Factis 
Infinite Business Solutions 
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase 
Optimizer 
PPM Coachers
PT SI 
Quidgest
STI
Tecmic 
Vortal
WeDo
Winsig

DEFESA E 
SEGURANÇA
Critical Software 
Factis 
Maxiglobal
Megatrónica
PPM Coachers
Quidgest
Tecmic

SERVIÇOS, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Ábaco Consultores
Advantis
Altitude Software
Bullet Solutions
Conexus World
Contisystems 
Critical Software 
Exictos 
Factis 
f3m  
i2S
glintt 
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase
Openlimits
Optimizer 
OutSystems 
PPM Coachers
Primavera  
PT SI 
Quidgest
Reditus 
STI
Timwe
Vortal
Way2inov 
WeDo
Winsig

AERONÁUTICA
E AEROESPACIAL
Advantis
Critical Software 
Maxiglobal
Novabase
PPM Coachers
Quidgest

TRANSPORTES
E LOGÍSTICA
Ábaco Consultores
Advantis 
Altitude Software 
Bullet Solutions
Compta  
Conexus World
Critical Software
Infinite Business Solutions 
glintt 
Maxiglobal

Megatrónica
Novabase 
Openlimits
OutSystems 
PPM Coachers
Primavera  
PT SI
Quidgest 
Reditus 
SIBS 
Tecmic
Via Verde
Winsig

UTILITIES E AMBIENTE
Advantis 
Altitude Software 
Compta 
Contisystems 
Critical Software 
Exictos 
Factis 
glintt 
Innovation Makers
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase 
Optimizer 
OutSystems
PPM Coachers
Primavera 
PT SI
Quidgest 
Reditus 
SIBS 
Tecmic 
Vortal
Winsig

SAÚDE E EDUCAÇÃO
Advantis 
Bullet Solutions
Conexus World
Contisystems 
Critical Software
First 
glintt
Infinite Business Solutions 
Maxiglobal
Megatrónica
Novabase 
Openlimits
Optimizer 
OutSystems 
PPM Coachers
PT SI 
Quidgest
Reditus 
STI
Tecmic 
Timwe 
Vortal
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SUCCESS WITHOUT FRONTIERS

Nome: Ábaco Consultores
Data de Fundação: 2004
Presidente e CEO: Fernando Lopes
Sede: Porto
Escritórios: Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro
Outros Países onde atuam: Espanha, Suíça, Itália, Bélgica, França, 
Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, África do Sul, Moçambique, 
Turquia, Egipto, Angola e Argélia
Equipa: 150 Colaboradores
Principais Clientes: Carnes Primor, Procalçado, Salsa, Panike, 
Cimpor, DST – Domingos da Silva Teixeira, Lupo, Grupo PT, Go 
Eyewear, Gate Gourmet, Grupo JAP, Grupo Elevo, Riopele, Cotesi, 

Grupo Kero, Carvalho Hosken, Martifer, Rosas Construtores, Grupo 
Pestana

Contactos
Aviz Trade Center
Rua Engº Ferreira Dias, 924, Piso 1 - Escritório 11
4100-246 Porto

Tel: +351 226 007 678 | Fax: +351 226 007 679

www.abaco-consultores.com

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIÇOS

TELECOMS

FINANCEIRO

MEDIA

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

COMUNICAÇÃO,
MEDIA E TI

TRANSPORTES E
LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

DEFESA E 
SEGURANÇA

SAÚDE E 
EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO  
IMOBILIÁRIO

SERVIÇOS, 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO

TURISMO, 
HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO

UTILITIES E 
AMBIENTE

AÁbaco Consultores foi fundada em 2004 com a visão 
de se tornar uma das maiores e melhores empresas na 
implementação de sistemas de informação de gestão.

Volvidos 10 anos, e prestes a completar uma década de 
existência, a empresa está numa posição de destaque no 
mercado em que atua: é uma das maiores empresas por-
tuguesas de implementação e manutenção de sistemas de 
informação SAP (líder mundial em software de gestão), SAP 
Gold Partner desde 2008 e um dos seus maiores Value Added 
Resellers.
Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, São Paulo e no 
Rio de Janeiro, a Ábaco - que tem como missão estabelecer 
relações de parceria estreitas e transparentes com os seus 
clientes, de forma a dotá-los com os melhores sistemas de 
informação de gestão - conta no seu portefólio com mais de 
300 projetos desenvolvidos em 15 países e 3 continentes, fo-
cando a sua atividade na Europa Ocidental, América Latina e 
África Austral.

Oferta

Serviços de Consultoria:
Com uma equipa de consultores muito experiente, a Ábaco 
tem uma grande capacidade de entrega em 3 continentes, 
em SAP Business All-in-One, Business One e Business Objects.

Serviços de Suporte e Manutenção:
A Ábaco tem uma equipa de manutenção 100% dedicada, 

oferecendo um serviço 24x7 em diversos países dos merca-
dos onde atua. A sua equipa de Administração de Sistemas é 
uma das mais experientes do mercado Lusófono.

ESPECIALIZAÇÃO POR SETOR DE NEGÓCIO
A Ábaco presta serviços em diversas áreas de negócio, tendo 
uma presença de liderança em determinados setores: enge-
nharia e construção; confeção, calçado e têxtil; retalho; setor 
alimentar e setor automóvel.

INOVAÇÃO
As áreas de investigação e inovação são liderados pela uni-
dade Ábaco Labs, cuja missão é a implementação de pro-
jetos inovadores e desenvolvimento de novos produtos. 
Atualmente o Labs está a participar em projetos rampup nas 
tecnologias SAP HANA (tecnologia in memory para gerir big 
data), SAP Fiori (mobilidade), Sucess Factors (Human Capital 
Management) e Ariba (comércio eletrónico) e está a planear 
o lançamento de novas iniciativas para o 3º trimestre.

ATIVIDADES

SETORES

AERONÁUTICA E
AEROESPACIAL
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Nome: Altitude Software
Data de Fundação: 1993
Presidente e CEO: Gastão Taveira
Sede: Lisboa
Escritórios: Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, Brasil, México, 
Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes 
Unidos, Israel, Índia, e Filipinas
Outros Países onde atuam: Mais de 60 países
Equipa: 300 Colaboradores 
Principais Clientes: Transcom; Cruz Roja Espanhola, Otis Zardoya; 
Vodafone; Crédit Agricole; Crédit Mutuel; Renfe; Telefónica; 
Repsol; Teleperformance; Santander Central Hispano; BRE Bank; 

b2s, Portugal Telecom; Governo Regional Flamengo; Saudi Arabia 
British Bank; HSBC; Dun & Bradstreet; Sitel; Franklin Templeton; 
Contax; Mutua Madrileña; Mapfre; Securitas Direct; Dufry; First Source; 
Provident Bank, Coopervision; Banco Itaú; e Femsa Coca-Cola, entre 
outros

Contactos:
Alameda Fernão Lopes, 16 - 4º 
1495-136 Algés
Tel.: +351 214 129 800 | Fax: +351 214 129 890

www.altitude.com

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIÇOS

TELECOMS

FINANCEIRO

MEDIA

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

COMUNICAÇÃO,
MEDIA E TI

TRANSPORTES E
LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

DEFESA E 
SEGURANÇA

SAÚDE E 
EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO  
IMOBILIÁRIO

SERVIÇOS, 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO

TURISMO, 
HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO

UTILITIES E 
AMBIENTE

A Altitude Software é líder em soluções unificadas 
para a gestão da interação com clientes em cen-
tros de contacto dinâmicos, independentemente 

das plataformas utilizadas. É uma das mais destacadas 
empresas europeias na área das soluções independentes de 
software para centros de contacto. Com mais de 900 clien-
tes em 60 países, a Altitude Software privilegia a satisfação 
dos clientes e tem a certificação ISO 9001 pela qualidade 
do seu apoio a clientes a nível mundial. Desde 1993, a Al-
titude Software foi já distinguida com mais de 40 prémios 
setoriais em diversos mercados mundiais.

Oferta 

A solução Altitude uCI (unified customer interaction) é 
uma suite de soluções de software que permite a gestão 
unificada, em tempo-real, de operações e serviços em-
presariais de Serviço ao Cliente, Help Desk, Cobranças, 
Televendas e Inquéritos, entre outras situações de inte-

ração com clientes, bem como a gestão de processos de 
negócio ligados aos centros de contacto. A Altitude uCI 
é uma solução excecional pela capacidade de acelerar a 
criação e execução de processos e campanhas com base 
em soluções unificadas de desenho e implementação de 
processos e funcionalidades; encaminhamento; marcação 
automática; portais de voz; desktop de agente; monitori-
zação e reporte.
As soluções da Altitude Software são utilizadas pelas or-
ganizações que consideram a gestão efetiva das relações 
com os clientes um fator crítico para o sucesso do seu ne-
gócio. A capacidade de gerir e tirar o melhor partido de 
informação valiosa acerca dos clientes, a partir de todos os 
canais da organização, permite às empresas aumentar as 
receitas e reduzir os custos dos serviços, ao mesmo tempo 
que aumenta a satisfação dos clientes. 
Mais de 900 empresas em 60 países por todo o mundo 
utilizam 250.000 licenças da Altitude Software, com imple-
mentações desde os 20 aos 2000 utilizadores.

ATIVIDADES

SETORES

AERONÁUTICA E
AEROESPACIAL

Nome: Advantis
Data de Fundação: 2000
Presidente e CEO: Pedro Fatal
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal
Outros Países onde atuam: Portugal e Brasil
Principais Clientes: ACSS (Ministério da Saúde), Câmaras Municipais,
Instituto da Droga e da Toxicodependência, ITIJ – Ministério da
Justiça, Supremo Tribunal da Justiça, Instituto Portuário dos
Transportes Marítimos, Banco Popular, Banco BIG, Grupo BES,
ZON – TVCabo, BRISA-BAR, Sonae Sierra, EPAL, GALP Energia,

SAPEC, Operadores de Telecomunicações, Anglia Business (Irlanda),
NetApps (Alemanha), CityPost (Irlanda), PROTOS (Espanha), COMPTA
CV (Cabo Verde)

Contactos
Avenida 5 de Outubro, nº 70 - 2º Andar
1050 - 059 Lisboa
Tel. : +351 217 210 160 | Fax : +351 217 210 169

www.advantis.pt

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIÇOS

TELECOMS

FINANCEIRO

MEDIA

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

COMUNICAÇÃO,
MEDIA E TI

TRANSPORTES E
LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

DEFESA E 
SEGURANÇA

SAÚDE E 
EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO  
IMOBILIÁRIO

SERVIÇOS, 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO

TURISMO, 
HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO

UTILITIES E 
AMBIENTE

AAdvantis é uma empresa portuguesa de Tecnologias de 
Informação que actua no mercado nacional, em Mo-
çambique, Angola, Cabo Verde, Brasil e Inglaterra.

Centrada no desenvolvimento e integração de soluções, a Ad-
vantis, inclui ainda na sua oferta, serviços de consultoria, out-
sourcing e produtos.
A Visão da empresa passa por fornecer soluções que acrescen-
tem, efectivamente, valor ao negócio dos seus clientes.
Com competências comprovadas no seu domínio de actua-
ção, a Advantis tem vindo a reforçar as suas certificações, vi-
sando garantir o rigoroso cumprimento dos compromissos 
assumidos com os Clientes:
• Certificação da Qualidade, no âmbito da concepção, do de-

senvolvimento de software (NP ISO 9001:2008)
• PME Líder
• Integrante da Rede PME´s Inovadoras COTEC

Oferta de Serviços

Consultoria
A Advantis efectua consultoria na área dos sistemas de infor-
mação, alinhamento dos sistemas de informação com objec-
tivos de negócio, optimização de processos e gestão de pro-
jectos.

Soluções de negócio
Fornecimento de aplicações customizadas para as áreas de 
CRM, BPM, SIG, Business Intelligence e Mobile.

Suporte de sistemas
Serviços técnicos de apoio à instalação e configuração de infra-
-estruturas tecnológicas.

Outsourcing
Na área de externalização, presta serviços de outsourcing de téc-
nicos e gestão de talentos ligados aos sistemas de informação.

Desenvolvimento de software
A Advantis desenvolve soluções à medida, actuando em sec-
tores como a Banca, Seguros, Administração Pública e PME. 

Engloba todo o ciclo de vida dos projectos, desde o levan-
tamento de requisitos à concepção das soluções lógicas e 
técnicas e construção, incluindo a integração com outros 
sistemas (sistemas de informação altamente heterogéneos).

Principais produtos

CPM - Corporate Performance Manager
Sistema corporativo para recolha de informação e produção 
de reports e indicadores gráficos para as áreas da sustentabi-
lidade (modelo GRI) e redução de custos.

GIMS - Graphical Information Management System
Ferramenta integrada de gestão que inclui um sistema de in-
formação geográfico, um gestor de conteúdo e um sistema 
de Business intelligence. Assentando em tecnologia open-
-source, disponibiliza  aplicações específicas para:
• Banca e Seguros (marketing georreferenciado e imobiliário)
• Ambiente e Gestão do Território (planeamento e gestão do 

risco)
• Gestão Autárquica (protecção civil, urbanismo e ordena-

mento e redes)
• Gestão Operacional (FFA – Field Force Automation - viaturas, 

rotas e equipas de trabalho)
• Gestão de Obras (essencialmente na componente de ma-

nutenção e monitorização)

Outros Produtos
• Gestão de Mutualidades (componentes da gestão de bene-

ficiários e de diversos apoios/modalidades) 
• Gestão Documental (NetFlow - Solução colaborativa de 

gestão processos que suporta a desmaterialização total de 
documentação. Beneficia os processos de negócio e agiliza/
uniformiza procedimentos. Inclui dashboards com indica-
dores de performance).
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Nome: Bullet Solutions
Presidente: Rui Neves
Sede: Porto
Escritórios: Portugal
Outros Países onde atuam: Polónia e Espanha
Equipa: 11 Colaboradores
Principais Clientes: Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, 
Universidade do Minho, Universidade Católica do Porto, Hospital S. 
João, Auchan

Contactos:
Edifícios Mota Galiza
Rua Calouste Gulbenkian, n.º 52, Piso 2, Sala E9
4050-144 Porto, Portugal
Tel: +351 226 099 612 | Fax: +351 220 167 048

www.bulletsolutions.com
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ABullet Solutions é especialista na prestação de serviços 
de consultoria e no desenvolvimento de soluções de 
otimização à medida com foco na performance e na 

rentabilidade das organizações.
As nossas soluções baseiam-se na Investigação Operacional, 
o que nos permite desenvolver algoritmos inteligentes de 
otimização capazes de melhorar as operações do dia-a-dia 
nas mais diversas áreas de negócio como Auditoria, Ativida-
de Portuária, Fiscalidade, Indústria, Finanças, Retalho, Serviços, 
Ensino Superior, Saúde, entre outras.
Através destes poderosos sistemas de apoio à decisão, conse-
guimos desenvolver soluções ótimas que permitem transfor-
mar processos manuais complexos em processos automáti-
cos e otimizados.
Assim, as organizações com as quais colaboramos, passam a 
ter a capacidade de avaliar o impacto que cada decisão pode 
representar para o seu desenvolvimento, encontrando as al-
ternativas mais rentáveis e novas oportunidades que permi-
tam servir melhor os seus interesses, limitações e objetivos 
bem como reduzir custos operacionais e o investimento.
Os algoritmos de otimização utilizados nos produtos da 
Bullet Solutions utilizam métodos heurísticos (baseados em 
Meta-Heurísticas estudadas e testadas). Os métodos heurísti-
cos vão gerando e avaliando novas soluções, sendo sempre 
“guiados” no sentido em que se prevê que essas soluções se-
jam as melhores. É a procura orientada que estes métodos 
efetuam que permite chegar a resultados realmente otimi-
zados.

Oferta
A característica diferenciadora da Bullet Solutions está na ca-
pacidade em resolver problemas complexos, em contexto 
real tornando processos manuais, morosos e suscetíveis ao 
erro em processos inteligentes, automáticos e otimizados.
Temos disponíveis soluções de software de otimização para 
os setores do ensino superior; saúde; indústria transforma-
dora; e ainda no escalonamento de pessoal para qualquer 
sector de atividade. A nossa solução mais madura neste mo-
mento é a solução para o Ensino Superior:

Bullet Education Suite
A Bullet Education Suite é o resultado de mais de 8 anos de de-
senvolvimento e é a principal referência na área de otimização 
no Ensino Superior, a nível nacional.
A experiência acumulada ao longo dos últimos anos, permitiu-
-nos desenvolver as ferramentas necessárias para resolver os 
problemas transversais a todas as Instituições de Ensino Superior:
• Permite substituir processos complexos e morosos por pro-

cessos totalmente automáticos e otimizados
• Operar em níveis ótimos de produtividade e eficiência e ga-

rantir que as soluções aplicadas são sempre as mais adequa-
das às necessidades da Instituição

• Dar resposta a qualquer problema de gestão em tempo real e 
garanta que a sua Instituição opera no topo das suas poten-
cialidades apoiada nas suas vantagens competitivas únicas

Aplicações Integradas da Bullet Education Suite: 
l Bullet TimeTabler Education - Gerador automático e otimiza-

do de horários escolares
l Bullet Calendar - Gestor de horários, eventos e recursos, de 

uma forma simples e intuitiva
l Bullet Classroom Allocator - Alocação automática e otimizada 

de espaços
l Bullet Interactive - Permite o acesso rápido de Docentes e 

Alunos aos materiais de apoio, sumários, assiduidade, entre 
outros

l Bullet Business Intelligence - Conjunto de métricas que per-
mitem medir os índices de performance da Instituição

l Bullet Exam Planner - Gerador automático e otimizado do 
calendário de exames

A Bullet Education SuiTe pode ajudar a sua instituição a:
 l Aumentar a sua eficiência e performance
	 l Melhorar a satisfação de alunos e docentes
	 l Aumentar os padrões de qualidade acadêmica
	 l Alcançar uma vantagem competitiva
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Nome: Compta
Data de Fundação: 1972
Presidente: Armindo Monteiro
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Lisboa e Porto), Angola e Cabo Verde
Outros Países onde atuam: Brasil, Espanha, Moçambique, Qatar, 
Peru e Polónia
Equipa: 200 Colaboradores
Principais Clientes: Assembleia da República Portuguesa, Barclays 
Bank, Caixa Geral de Depósitos, EMGFA, Grupo Auchan, Grupo 

Mota-Engil, Grupo Sonae, Grupo Portugal Telecom, Millennium BCP e 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Contactos:
Edifício Atlas III - Av. José Gomes Ferreira, nº 13 
Miraflores 
1495-139 Algés
Tel.: +351 214 134 200 | Fax: +351 214 131 220

www.compta.pt
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A Compta é uma empresa portuguesa com 39 anos 
de atividade, como integradora de soluções, nas 
áreas de Telecomunicações e Sistemas de Informa-

ção. É a primeira empresa portuguesa com a certificação 
de Sistemas de Gestão de Serviços de Tecnologias de 
Informação (ITSMS – Information Tecnology Service Ma-
nagement System) de acordo com o referencial ISO/IEC 
20000-1:2005 para o âmbito “Prestação de serviços, no 
mercado português, no domínio da parametrização apli-
cacional e suporte de plataformas destinadas a soluções 
de Gestão de Processos, a partir de Portugal”.
É também uma empresa certificada segundo a norma 
NP EN ISO 14000 Certificação Ambiental e NP EN ISO 
9001, modelo de garantia da qualidade na conceção / 
desenvolvimento, produção, instalação e assistência pós-
-venda, no âmbito do fornecimento de produtos e solu-
ções integradas de Telecomunicações e Tecnologias de 
Informação.
Este duplo reconhecimento externo por parte do organis-
mo oficial de certificação, garante aos seus clientes uma 
qualidade consistente e um controlo contínuo, em todas
as atividades desenvolvidas nos seus processos, com vista 
à satisfação das suas necessidades e expectativas.
O sucesso da atividade da Compta pode comprovar-se 
pelas relações, que ao longo de anos consecutivos tem 
mantido com os principais Grupos económicos portugue-
ses, da Banca aos Operadores, da Distribuição aos Serviços, 
que ano após ano, renovam a confiança nos seus produtos 
e serviços.

A empresa considera o processo de internacionalização 
essencial ao longo dos próximos anos, como forma de 
alimentar os planos de crescimento que tem. Para isso, a 
empresa vai optar por investir em localizações chave, ter 
uma presença com equipas e instalações próprias, e es-
tabelecer parcerias ou contratos de OEM noutros locais 
onde se justifique.

Oferta 

COMUNICAÇÕES
CEC - Compta Enterprise Communications
Área vocacionada para responder a necessidades na área 
das telecomunicações fixas e móveis, em ambientes em-
presariais ou de operadores. Esta prática concentra uma 
oferta de produtos e serviços, para Network Infrastructu-
res, Unified Communications, Video Conference & Multi-
media, Contact Center, Next Generation Networks, Value-
-Added Services.

INFRAESTRUTURAS & SEGURANÇA
CIS - Compta Infrastructures and Security
Área que congrega um alargado conjunto de serviços e 
soluções destinadas a satisfazer necessidades nas áreas de 
Infraestruturas de IT, Security, Outsourcing, Operations & 
Management, Servers & Storage, VM – Virtualization, Secu-
rity, IT Operations, IT Management.

APLICAÇÕES
CBS - Compta Business Solutions
Oferta dedicada ao desenvolvimento e customização de 
aplicações e processos empresariais abarcando as áreas de 
Enterprise Architecture, Contact Center, Application Deve-
lopment & Integration Management, CRM, IT Asset Mana-
gement, Management, Data Management, Regulatory & 
Compliance Web Services, Business Process Management, 
ERP & Supply Chain Management, Business Intelligence.

PRODUTOS COMPTA
CEB – Compta Emerging Business
Valorização de ativos recorrendo ao uso de soluções ino-
vadoras baseadas em tecnologias emergentes e/ou abor-
dagens disruptivas. Conceção e desenvolvimento de solu-
ções Compta, especialmente talhadas para endereçarem 
necessidades nas áreas da Logística Pesada, Ferroviária e 
Portuária, Ambiente e Energia, Gestão de Combustíveis e 
Ativos.
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Nome: Conexus World
Data de Fundação: 2002
Presidente: Luís André Quinteiros
Sede: Argoncilhe, Santa Maria da Feira
Escritórios: Espinho
Outros Países onde atuam: Brasil
Principais Clientes: BBNP Paribas, I Have The Power, ANE – Associação 
Nacional das Empresárias, Copek Design, Slimfarma, DrJoaoBravo, 
Centro Multimeios de Espinho, Santa Casa da Misericórdia de 
Espinho, Tipack, Tecnobras-Brasil, Fafediesel, AEMP – Associação das 
Empresas de Mudanças de Portugal

Contactos:
Rua 23, nº 344, 2º Sala C 
4500 - 142 Espinho 
Tel: +351 227 326 263

www.conexus.pt
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AConexus World é uma empresa de base tecnológica, 
fundada em 2002, detida inteiramente por capital por-
tuguês. 

Trabalhamos diariamente para oferecer um conjunto de 
soluções que excedam continuamente as expectativas dos 
nossos clientes.
Pretendemos ser um parceiro tecnológico de excelência para 
os nossos Clientes em todos os seus projetos informáticos, 
sejam eles de desenvolvimento de software, consultoria de 
TI ou de processos, outsourcing de serviços, formação ou 
outros.
A nossa visão de futuro passa por sermos um participante 
ativo na melhoria contínua da aplicação da tecnologia ao 
mercado empresarial e ao utilizador final, colocando assim a 
tecnologia ao serviço das pessoas.

Equipa
O principal ativo das empresas são as pessoas. Neste contex-
to, contamos com uma equipa de consultores tecnológicos 
especializados com ampla experiência em diversas áreas de 
atividade. 
Para além disso, desenvolvemos parcerias com outras entida-
des de referência em diversas áreas de intervenção, de forma 
a podermos oferecer aos nossos clientes as melhores solu-
ções tecnológicas, devidamente adaptadas às necessidades 
de cada um dos seus projetos. 

Experiência
Na nossa história temos desenvolvido diferentes projetos em 
diversos sectores de atividade tais como:
l Banca
l Saúde
l Cultura
l Educação
l Comércio
l Serviços

Qualidade e Inovação 
Desde Janeiro de 2013 que passamos a ser uma entidade 
certificada na Qualidade e na Inovação de acordo com as 
normas NP EN ISO 9001:2008 e NP 4457:2007 respetivamen-
te. 

Desenvolvimento à medida
A nossa equipa está preparada para ir ao encontro das ne-
cessidades específicas de cada projeto, criando o Sistema de 
Informação que a organização precisa. Criamos um sistema 
à medida das necessidades e trabalhamos com o cliente no 

sentido de ser apresentada a melhor solução para cada etapa 
do projeto.
Os projetos incluem funcionalidades como: 

l Sistemas de Gestão de Dados
l Otimização de Bases de Dados
l Websites e Lojas Online
l Sistemas de Fidelização de Clientes (Cartão de Cliente)

Pretendemos que cada intervenção seja realizada num espí-
rito de evolução futura; ou seja, sempre que pertinente são 
apresentadas sugestões sobre os vários sistemas e os vários 
processos de forma a contribuir eficazmente para a sua oti-
mização. Esta postura é transversal a todos os projetos que a 
Conexus World desenvolve ou participa. 

Setor Bancário
Motor de Decisão de Propostas de Crédito:
l Avaliar e decidir propostas de crédito
l Calcular pontuação de Score
l Agregar informação para criar uma visão integrada e trans-

versal de cada cliente
l Integrar com frontends de carregamento de dados já exis-

tentes
l Ter um histórico de decisões para criação de estratégias de 

risco e aprovação de crédito
l Consulta à CRC do Banco de Portugal 
	 l Integrando com o produto Broker CRC (produto Cone-

xus)
l Desenvolvimento do frontend à medida das necessidades 

e à imagem da Instituição

Criação de Portais e Lojas Online
A criação de portais e de lojas online continua a ser um pon-
to forte no nosso dia-a-dia. Os nossos clientes procuram um 
produto final de excelência. Para tal, utilizamos conceitos 
como Robustez, Dinamismo, Inovação, Fiabilidade, Simplici-
dade e tantos outros, para darmos resposta às expectativas 
do Cliente. A nossa linha de pensamento faz-nos ter sempre 
presentes o foco na Satisfação e no Crescimento Contínuo de 
cada projeto e de cada Cliente. 
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Nome: Contisystems
Presidente: Duarte Nuno da Conceição
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Lisboa e Aveiro)
Outros Países onde atuam: Cabo Verde e Moçambique
Equipa: 12 Colaboradores
Principais Clientes: Auchan, Algarve Motorway, CCDRC, Cimpor, 
Governo de Cabo Verde, IMAG Group, Kaizen Institute, 
MaxiGlobal, OutSystems, Prosegur, Universidade de Aveiro, Via 
Verde

Contactos:
Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 13º 
Amoreiras, 1070-274 Lisboa
Tel. +351 707 301 301

www.contisystems.pt
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AContisystems tem por objetivo colocar as tecnologias de 
informação ao serviço da sociedade em geral, no sentido 
de otimizar de proporcionar rentabilidade, competitivi-

dade e eficácia gerando conforto e a sustentabilidade às pes-
soas e às organizações.
Pertencente ao Grupo Contiforme Investimentos, a Contisys-
tems opera na área das novas tecnologias de informação e 
configura o percurso de inovação e de diversificação do Grupo 
empresarial.
Numa abordagem end-to-end, a Contisystems integra e imple-
menta soluções desde a consultoria tecnológica, ao desenvol-
vimento das aplicações até à sua manutenção e exploração em 
regime de outsourcing de recursos e serviços.
Posicionando-se no Mercado sempre com o sentido de par-
ceria, a Contisystems procura para os seus Clientes soluções 
exclusivas e direcionadas às necessidades específicas de cada 
projeto, adaptando-se assim a cada realidade, desenvolvendo 
aplicações à medida, segundo metodologias ágeis, de rápida 
validação e elevado ROI.
A Contisystems desenvolve e implementa sistemas de au-
tomação e gestão centralizada que garantem uma monito-
rização em tempo real, gestão de controlo de acessos e uma 
maximização da eficiência energética através da utilização de 
interfaces intuitivos que potencializam um elevado ROI, com 
o objetivo de proporcionar aos seus clientes uma gestão inteli-
gente dos seus edifícios e/ou processos de negócio. 
O Building Control Center (BCC) é uma compilação de informa-
ção das operações relacionadas com a Segurança e a Gestão 
do edifício num ponto único de interface com outputs para:
l Público/Corporate TV – Sensibilização
l Central de Segurança e Recepção
l Gestão da Manutenção
 
Permite um acompanhamento permanente de inúmeros parâ-
metros e uma rápida resposta (automática ou manual) em caso 
de desvios.
O BCC tem vários módulos – Home/Dashboard; Voltagem (Ten-

são, Corrente e Factor Potência); Alarmes (Listagem de alarmes 
detetados com indicação de estado atual e respetivo grau de 
gravidade); Análise (Gráficos detalhados data/hora/custo com 
todas as variáveis medidas pelo sistema (resolução 1 minuto).
As variáveis integradas de base no BCC são Energia, Água, Ilu-
minação, Humidade, CO2, Gás e  outras, com desenvolvimento 
à medida.

Diversos Dashboards Personalizados com:
l Estado dos Sensores – Segurança e Ambiente – Cor = Estado
l Últimos eventos de Segurança – Controlo de Acessos e Alar-

mística geral ou de um ou mais pontos definidos
l Contagem de Pessoas
l Consumo Instantâneo – Total e outros como A/C ou Ilumi-

nação
l Quadro Resumo com valores dos consumos das últimas 24 

horas / Semana / Mês
l Pressão
l Temperatura
 
Vantagens
l Monitorização 24/7 de múltiplos parâmetros
l Eficiência de custos e tempo face às alternativas de   registo 

manual
l Reduções de custos energéticos até 30%
l Notificações automáticas
l Integrações com os principais fabricantes de equipamentos 

para retalho
l Utilização de plantas de cada local
l Concentração de dados para facilitar operações e tomadas de 

decisão rápidas e de investimento
l Para optimizar é necessário analisar numa primeira instância.
l ROI – Correção de Factor de Potência, Equilíbrio de Fases e 

Consumos desnecessários (fora de horas)
l Maior detalhe na imputação de custos
l Baixo Valor de Entrada – Crescimento sustentado com o au-

mento da necessidade de conhecimento
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Nome: Critical Software
Data de Fundação: 1998
Chairman: Gonçalo Quadros
Sede: Coimbra
Escritórios: Portugal (Coimbra, Lisboa e Porto), Brasil, EUA, Reino 
Unido e Moçambique
Outros Países onde atuam: Alemanha, Singapura e Angola
Equipa: 290 Colaboradores
Principais Clientes: Agusta-Westland, GE Aviation Systems, BAE 
SYSTEMS, NASA, ESA, Agências Espaciais Chinesa e Japonesa, 

Forças Armadas (PT, UK, USA), EDP, AES Tietê, PT, TdM, mcel, Vodafone, 
Banco BPI, Banco BCI, CGD, Grupo Portucel-Soporcel e Portucel 
Moçambique

Contactos:
Parque Industrial de Taveiro, Lote 48
3045-504 Coimbra
Tel.: +351 239 989 100 | Fax: +351 239 989 119

www.criticalsoftware.com
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A Critical Software desenvolve soluções de engenharia in-
formática que asseguram o funcionamento de sistemas 
críticos, fornecendo ferramentas de software que prote-

gem os indivíduos, monitorizam a segurança dos equipamen-
tos e garantem que os processos críticos são conduzidos de 
forma segura e eficiente.

A empresa tem conseguido competir nos mercados mais ma-
duros, derrubando barreiras à entrada e consolidando a sua 
presença através de um forte enfoque nos clientes. O sucesso 
da empresa reside na aposta na qualidade e inovação tecno-
lógica como agentes que introduzem vantagem competitiva 
nos sistemas de informação e negócio. A empresa assegura 
que os sistemas e processos críticos dos seus clientes assen-
tam em soluções onde a fiabilidade é figura omnipresente. 
O resultado são soluções desenvolvidas on-time, on-budget 
e on-quality e um portfólio sólido de clientes a nível interna-
cional.

O crescimento da Critical Software tem sido contínuo ao lon-
go dos anos. Os indicadores mostram que a empresa tem 
crescido uma média de 34% ao ano, sendo que cerca de 42% 
do seu volume de negócios resulta de exportações.

Oferta

ÁREA AERONAUTICS, SPACE AND DEFENSE
Aeronáutica e Aeroespacial
A Critical conta no seu portfólio com soluções de Logística 
Integrada, nomeadamente sistemas de IOS –Integrated Ope-
rational Support que permitem a gestão de toda a cadeia de 
valor e compreendem valências como a Gestão de ativos, 
Gestão de frota, Gestão da manutenção, Monitorização de 
equipamentos, Gestão de oferta e Formação.
A operar no setor aeroespacial desde 1999, as atividades da 
Critical no setor aeroespacial vão desde o estudo, desenho e 
desenvolvimento de sistemas on-board, aos serviços especia-
lizados de verificação e validação atuando nos 3 segmentos 
de mercado ligados ao espaço: Ground Systems, On-board 
Systems e End-user Systems/Earth Observation.

Defesa & Segurança
As áreas de interesse incluem os sistemas C4I (command, con-
trol, communications, computers, and intelligence), sistemas 
de vigilância, sistemas de informação geográfica (GIS), siste-
mas de logística, engenharia de software e comunicações. Em 

termos de soluções, a aposta da Critical centra-se em soluções 
para a vertente marítima.

Transportes
Neste mercado, a Critical tira partido das competências de-
senvolvidas no mercado da Aeronáutica, Espaço e Defesa, 
focando-se no desenvolvimento de sistemas críticos (Safety 
Critical Systems) e no fornecimento de serviços de engenharia 
especializados na área de verificação e validação.

Energia 
Produtos e soluções próprias que cobrem toda a gestão da 
cadeia de valor da energia, desde a gestão da geração ao con-
sumo eficiente.

Telecomunicações
Soluções técnicas e de consultoria inovadoras, seguras e inter-
-operacionais, como Sistemas Multimídia por IP, Gestores de 
rede e de Conteúdo Móvel, Serviços de Pagamentos, etc.

Saúde
Soluções de interoperabilidade entre sistemas para gestão de 
dados clínicos, gestão de ensaios clínicos, sistemas de monito-
rização remota de pacientes, visando em conjunto o suporte a 
uma melhor e mais eficiente prestação de cuidados de saúde.

Banca e Seguros
Soluções de análise de risco e deteção de fraude em ope-
rações realizadas nos diversos canais, soluções de home 
banking web e mobile, e soluções que garantem a segurança 
de informação.

Administração Pública
Desenvolvimento do sistema que permitiu o alargamento do 
Espaço Schengen na UE (SISone4all). Soluções para recensea-
mento e atos eleitorais e serviços de reengenharia
tecnológica (nomeadamente para os tribunais e Ministério 
Público).

Indústria
As soluções abrangem a totalidade do ciclo de vida da ativida-
de industrial, desde a conceção e implementação de soluções 
MES (Manufacturing Execution Systems), ao planeamento, de-
senvolvimento e deployment baseados em plataformas aber-
tas, equipamento fabril, integração das cadeias de distribuição 
e desenvolvimento de novos canais de venda.
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Nome: EXICTOS
Data de Fundação: 1988
CEO: Manuel Aguiar
Sede: Funchal
Escritórios: Portugal (Lisboa e Funchal), Cabo Verde, Moçambique 
e Angola
Outros Países onde atuam: Malta, S. Tomé e Príncipe e Timor
Equipa: 340 Colaboradores
Principais Clientes: Grupo Caixa Geral de Depósitos, Caixa Galicia, 
DGITA, Banco Atlântico
Banco Comércio e Indústria, Banif, First National Bank, Banco 
Internacional de Moçambique e Banco Caboverdiano de 
Negócios

Contactos:
Rua Cidade de Rabat, 41 Lj | 1500-159 Lisboa
Tel.: +351 211 107 100 | Fax: +351 211 107 103

facebook.com/exictos
twitter.com/exictos
linkedin.com/company/exictos

info@exictos.com
www.exictos.com
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A EXICTOS é uma empresa especializada na prestação 
de serviços na área das Tecnologias de Informação, 
para os setores Banking, Retail & Consumer Goods, 

Utilities e Telecom & Media. Com mais de duas décadas 
de existência está presente em três continentes e em sete 
países (Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São 
Tomé e Príncipe, Timor Leste e Malta).
A sua visão passa por ser uma referência em sistemas de 
informação das empresas líderes de mercado, no espaço 
da língua portuguesa.

Oferta

A empresa atua nas áreas de Consultoria, Tecnologia, Out-
sourcing e Software.

Consultoria
A empresa realiza projetos de consultoria em sistemas de 
informação, desenha modelos de negócio, otimiza pro-
cessos e organizações, e define arquiteturas de aplicações 
e de sistemas de informação.

Tecnologia
A EXICTOS desenvolve e integra sistemas de informação 
alinhados com os modelos de negócio dos seus clientes, e 
instala e configura infraestruturas tecnológicas de suporte 
às necessidades empresariais.

Outsourcing
Na área de externalização de serviços, a empresa presta 
serviços de outsourcing relacionados com sistemas de in-
formação.

Software
A EXICTOS constrói software para o setor bancário, e dis-
ponibiliza third party platforms para todos os setores de 
atividade em que atua.

As soluções da EXICTOS, e em particular o core banking 
system, têm suportado a atividade de mais de 50 das 
instituições financeiras e nos mais variados países em 3 
continentes, garantindo o correto e adequado suporte 
às operações bancárias, e o cumprimento dos requisitos 
regulamentares e de reporting, relativos a obrigações para 
com as entidades oficiais de cada país.
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Nome da Empresa: FACTIS
Data de Fundação: 1995
CEO: João Fonte
Sede: Santarém
Escritórios: Santarém e Lisboa
Outros Países onde atuam: Portugal (continente e ilhas), Angola, 
Moçambique e UE
Equipa: 19 Colaboradores 
Principais Clientes Nacionais: Millennium BCP, BP Oil, TVI/Media 
Capital, Otis, Portevro/Randstad, Tecnovia, Elctricidade da 
Madeira, Atkins, Nobre, NAV, Johnson Controls, Unibetão - 
Secil, Câmara Sintra, Câmara da Moita, SMAS de Almada, SMAS 
V.F. Xira, AVIS, Douro Azul, SAG, Biovegetal, Hospital S. João, 

Direcção Geral do Orçamento, CMVM, ITAU BBA, OTOC, PwC, KPMG, 
Groupama, AdvanceCare, MetLife, Sonamet, IBM, Prosonic, Mitsubishi 
Trucks, Yves Rocher

Contactos:
Sede:
Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 4, r/c Esqº | 2000-205 Santarém - Portugal

Escritório Central e Centro de Operações:
Rua Virgílio Correia, nº 26-B | 1600-223 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 213 553 620 | Fax: +351 213 553 628
E-mail: geral@factis.pt

www.factis.pt
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P resente no mercado desde 1995, a FACTIS apoia e reúne 
uma carteira ímpar de Clientes nacionais e internacio-
nais, desde pequenas empresas a grandes organizações 

que, com CONFIANÇA FACTIS, fazem crescer os seus negó-
cios.
A principal actividade é a prestação de serviços profissionais e 
Outsourcing na área das TIC, desde as redes e comunicações 
às aplicações, promovendo também o desenvolvimento, re-
presentação e suporte de produtos e soluções. 
Do portfolio da FACTIS destacam-se:
• Gestão e automatização do serviço IT (ITSM/ITAM)
• Desenvolvimento multiplataforma à medida
• Software de gestão PHCC
• Sistemas de comunicações unificadas (VoIP) e colaboração

A aposta na FACTIS como parceiro estratégico é o caminho 
mais simples e rápido para reduzir os custos, aumentar a pro-
dutividade, a eficiência e satisfação dos utilizadores. 
Dezenas de milhares de horas de prestação de serviços e 
apoio permanente dão muita tranquilidade e confiança aos 
Clientes da FACTIS para gerir o seu negócio, porque O Desa-
fio da FACTIS é o Sucesso dos Seus Clientes!

Oferta
Os serviços profissionais, suporte técnico e manutenção as-
sim como Outsourcing da FACTIS são o elo que liga as ideias 
e objectivos dos Clientes à sua concretização. O recurso aos 
serviços profissionais da FACTIS é um passo seguro para ga-
rantir o retorno do investimento em sistemas e TIC.
Proporcionando uma intervenção global e ajustada às ne-
cessidades específicas de cada organização, a FACTIS traba-
lha em estreita parceria em todas as fases do ciclo de vida 

da solução perspectivando o seu acompanhamento a longo 
prazo. Utiliza uma metodologia composta por cinco fases 
que permite o acompanhamento, passo a passo, da análise 
de necessidades, a sua integração na solução, a formação 
dos recursos, apoio na operação e avaliação contínua da sua 
eficácia.

Outsourcing e Projectos Especiais
Sempre que um projecto ou serviço o justifica, quer pela sua 
dimensão, natureza, complexidade ou duração, são consti-
tuídas equipas de projecto dedicadas. As equipas alocadas a 
esses projectos têm um gestor nomeado (responsável pela 
sua condução) e operam sob a coordenação da Direcção 
Técnica, que assegura o seu alinhamento com as políticas e 
metodologias da empresa. O projecto é assumido na íntegra 
pela respectiva equipa, mesmo quando este implique o re-
curso a outras áreas de negócio FACTIS.

Engenharia e Soluções de Infra-estrutura IT
A FACTIS intervém de forma global, no sentido de fornecer 
soluções integradas de infra-estrutura, fiáveis e seguras: a ca-
blagem estruturada e rede elétrica; o datacenter, com os res-
petivos servidores, equipamentos de rede e comunicações; 
os postos de trabalho dos utilizadores, apetrechados com 
telefone e PC.

Consultoria e Soluções de Software
Dedica-se ao desenvolvimento, promoção e suporte de so-
luções de software ou aplicações de negócio. Realiza desen-
volvimento de soluções proprietárias e software à medida, 
incluindo websites institucionais, portais de comércio elec-
trónico e automatização dos processos de negócio.

ATIVIDADES
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Nome da Empresa: Grupo First
Data de Fundação: 2001
CEO: José Correia de Sousa
Sede: Porto
Escritórios: Portugal (Porto, Lisboa), Brasil (São Paulo e Belo 
Horizonte), Espanha (Madrid) e Polónia (Varsóvia)
Outros Países onde atuam: Equador, Chile, Argentina, Benelux, 
França e Angola 
Principais Clientes Nacionais (mais de 500 referências): Administração 
Central do Sistema de Saúde, Administrações Regionais de 
Saúde, Centro Hospitalar de S. João, Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, Unidade Local Saúde Alto Minho, Centro Hospitalar 
Lisboa Ocidental, Hospitais Privados de Portugal

Principais Clientes Internacionais (mais de 100 referências): SERGAS - Serviço 
Galego de Saúde (Santiago de Compostela), Hospital 9 de Julho  
(São Paulo), CEJAM (São Paulo), Hospital Lifecenter (Belo Horizonte), 
Hospital Santa Marcelina (São Paulo), Hospital Cidade Tiradentes (São 
Paulo), Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (70 hospitais)

Contactos:
Torre Burgo | Avenida da Boavista, 1837 – 5º andar
4100-133 Porto – Portugal
T +351 226 057 310 | geral@first-global.com

 
www.first-global.com
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O Grupo First é composto por oito empresas, sendo a 
maioria delas especializadas no desenvolvimento de 
soluções inovadoras e na prestação de serviços na 

área dos sistemas de informação. Está vocacionado para o for-
necimento de soluções globais que abrangem a consultoria, 
o desenvolvimento de soluções, customização de produtos, 
formação e suporte pós-venda.

O Grupo atua essencialmente no mercado da Saúde, para o 
qual desenvolve produtos e soluções específicas e tecnolo-
gicamente inovadoras, conseguindo com isso, ir de encon-
tro das reais necessidades do mercado. Disso são exemplos 
o sistema de informação multi-especialidade clínica, solução 
integrada de telemedicina, sistema de informação para ras-
treios, sistema de controlo de infeções, business intelligence, 
módulo de integração aplicacional, sistemas de comunica-
ções e portais. Possui também uma vasta oferta de serviços 
transversais a todos os mercados de tecnologias de informa-
ção, abrangendo a consultoria, a administração de base-de-
-dados, virtualização e monitorização de sistemas ao nível de 
segurança, performance e diagnóstico.

A First conta atualmente com cerca de 80 colaboradores, dis-
tribuídos entre Portugal, Espanha, Brasil e Polónia. 
Em Portugal, tem mais de 500 referências no Sistema Nacional 
de Saúde (SNS) e está presente nos principais grupos privados 
do setor. A nível internacional conta com mais de 100 referên-
cias.

Oferta

Suite SiiMA – Gestão de Serviços Clínicos
Esta solução, estruturante e transversal, adapta-se à realidade 
específica de cada serviço clínico, abrangendo atualmente 14 
áreas clínicas. Permite o registo técnico de cada procedimen-

to, possibilitando uma plena integração clínico-administrativa 
da informação centrada no utente. 

Plataforma SiiMA Rastreios
Sistema de informação para o rastreio do cancro do colo do 
útero, cólon e reto, mama e rastreio da retinopatia diabética. 
Contempla todo o circuito funcional envolvido no registo e 
acompanhamento do utente em todas as fases do rastreio, 
desde o convite para o exame inicial até ao tratamento e 
follow-up.

Hepic – Hospital Epidemiologic Control
Solução que permite monitorizar e controlar todo o processo 
de vigilância epidemiológica de infeções associadas aos cui-
dados de saúde. Permite a interoperabilidade em tempo real 
com os sistemas de informação do laboratório de microbio-
logia, farmácia, urgência e sistema de gestão de informação 
hospitalar. 

HDI- Healthcare Data Integration
Plataforma de integração aplicacional que possibilita gerir 
a interoperabilidade entre os diferentes sistemas existentes 
nas unidades de saúde, criando canais adequados de interli-
gações entre as aplicações ou serviços que, em princípio, não 
conseguem interagir entre si. 

ePM - Electronic Patient Management
Plataforma web que permite registar e apoiar todas as ativida-
des clínicas e administrativas numa instituição de prestação 
de cuidados de saúde, com uma perspetiva de um processo 
eletrónico único. 

DCM – Distribution and Control Module
Software destinado à gestão da relação entre entidades pres-
critoras, entidades prestadoras na área de MCDTs e médicos 
especialistas. O DCM articula toda a componente técnica en-
tre as instituições, desde a recolha da informação necessária 
para a realização do MCDT ou realização do diagnóstico pela 
entidade prestadora até à entrega dos resultados na entidade 
prescritora.

First Target
Sistema de informação que permite gerir os objetivos de uma 
organização e acompanhar o cumprimento dos mesmos. A 
definição de objetivos é materializada através de metas que 
se distribuem por unidades organizacionais, parametrizadas 
de forma hierárquica.
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Nome: F3M
Data de Fundação: 1987
CEO: Pedro Tinoco Fraga
Sede: Braga
Escritórios: Portugal (Braga e Lisboa), Angola e Moçambique
Outros Países onde atuam: Botswana, Alemanha, França, Espanha, 
Brasil, Luxemburgo e Zimbabwe
Equipa: 115 Colaboradores
Principais Clientes: Build Angola, Grupo Bartolomeu Dias - Sul do 
Kwanza, Soares da Costa, Britalar, Auto Avenida, Auto Estoril e 
Grupo PG Industries Mozambique

Contactos:
Edifício F3M
Rua de Linhares 
4715-435 Braga
Tel.: +351 253 20 83 40 | Fax: +351 253 61 35 61

www.f3m.pt
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A F3M – Information Systems, SA é uma organização que 
fornece soluções TIC com uma forte vertente de con-
ceção, produção e implementação de software para 

mercados verticais (F3M Software) ao mesmo tempo que 
mantém e pretende crescer na sua vertente de fornecedor de 
soluções TIC, com infraestrutura (equipamentos), telecomuni-
cações, software de gestão e serviços (BIT/F3M Solutions). O 
objetivo de melhoria contínua da eficácia e eficiência do siste-
ma constituem uma responsabilidade partilhada e comum à 
organização e a todos os seus colaboradores.
Ao longo de mais de 20 anos a empresa foi acumulando um 
vasto conjunto de certificações e distinções, destacando-se 
nos últimos anos as seguintes:
• Certificação da Qualidade, no âmbito da conceção, do 

desenvolvimento e da comercialização de soluções de 
software e de componentes (NP ISO 9001)

• Certificação em Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
(NP 4457), sendo uma das poucas dezenas de empresas 
portuguesas que obteve esta certificação

• Integrante da Rede PME´s Inovadoras COTEC
• Case study na área de Responsabilidade Social das Organi-

zações
• Uma das 100 melhores empresas para trabalhar (em 2011 e 

2012 Exame/Accenture)

Oferta

WinEMP- Gestão de Empreendimentos
Solução global de negócio, desenhada à medida de empresas 
que atuam no setor imobiliário, alia as vantagens de uma apli-
cação de gestão orientada para este setor com uma dinâmica 
modular que se aplica às especificidades mais exigentes.

WinGEC- Gestão de Estaleiros e Equipamentos
Em resposta às necessidades específicas na gestão de estalei-
ros e equipamentos a solução WINGEC assegura o tratamento 
específico das várias áreas com uma gestão nuclear integrada 
evitando a redundância da informação.
A sua estrutura permite adequar a solução a diferentes desti-
natários, apresentando às empresas do setor todos os instru-
mentos necessários para que o seu negócio atinja um novo 
patamar de gestão.

WinGCB- Gestão Comercial de Obras
Programa dedicado a empresas que trabalham numa filosofia 

de obras, o WinGCB - Gestão Comercial de Obras, está particu-
larmente vocacionado para empresas de instalações elétricas, 
sanitárias, pintores, carpintarias, marcenarias, estores, toldos, 
bem como todas as empresas de construção civil que não 
operam na área das obras públicas.

WinGCO- Gestão Comercial de Oficinas
Para o mercado das Oficinas Auto, a F3M dispõe da WinGCO 
- Gestão Comercial de Oficinas. Trata-se de um programa de-
vidamente concebido tanto para oficinas multimarca de pe-
quena, média e grande dimensão, como para concessionários 
mono marca de pequena e média dimensão.

WinOPT- Gestão de Óticas
A F3M é líder no fornecimento de software para o setor da 
ótica através da utilização do WinOPT- Gestão de Óticas em 
mais de 900 óticas portuguesas. O WinOPT é uma Plataforma 
de gestão integrada para o setor que abrange todas as com-
ponentes de negócio.

Montra Interativa
A ideia passa por transformar o vidro da montra de uma loja 
num ecrã interativo, onde o utilizador pode interagir com uma 
imagem, com multimédia ou com uma aplicação informática, 
de natureza lúdica, publicitária, informativa ou constituída por 
um catálogo completo de produtos.

Catálogo Virtual
Através da colocação de uma frame interativa em qualquer 
LCD, é possível divulgar produtos, serviços, vídeos, imagens, 
comunicando com potenciais clientes, colaboradores, etc.
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Nome da Empresa: Glintt
CEO: Manuel Mira Godinho
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Lisboa e Porto), Espanha e Angola
Outros Países onde atuam: Polónia 
Equipa: 1300 Colaboradores
Principais Clientes: HPP Saúde, Banco Espírito Santo, Efacec, Malo 
Clinic, Megasis, BPI, Gep Peritagens, Chamartin, Trofa saúde, 
Oliveira Sá, José de Mello, Hospital do Divino Espírito Santo, 
Mercedes Benz, Hospital Particular do Algarve, Viagens – Grupo 
Espírito Santo, TMN, Portugal Telecom, Vodafone, entre outros

Contactos:
Beloura Office Park, Edifício 10
Quinta da Beloura
2710-693 Sintra
Tel.: +351 219 100 200 | Fax: +351 219 100 299

www.glintt.com
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A Glintt – Global Intelligent Technologies é uma empresa 
Portuguesa cotada na Euronext Lisbon que atua no 
mercado das Tecnologias de Informação em três 

Continentes, sendo que Espanha, Angola e América Latina 
assumem particular importância.

A empresa está preparada para desenvolver soluções comple-
xas para empresas que operam num ambiente internacional, 
altamente competitivo. Promove a imaginação, a inovação 
e as competências necessárias para o desenvolvimento de 
soluções, fomentando a rentabilidade dos seus clientes e o 
sucesso dos seus acionistas.

Atualmente, a Glintt é líder ibérico em software de gestão de 
farmácias com cerca de 8 mil instalações em Espanha e cerca 
de 2,5 mil em Portugal.

Já no ano de 2010 confirmou-se o sucesso das presenças em 
Angola e em Espanha, esta última com um contributo bas-

tante significativo para os resultados do ano. Durante o ano 
2011, a Glintt apostou fortemente na sua estratégia de Inter-
nacionalização, perseguida de forma ambiciosa, mas cautelo-
sa, tendo criado recentemente as empresas Glintt España e 
Glintt Polónia.

Oferta 

Glintt Farma
A Glintt Farma organiza o seu negócio em prol da melhoria 
continuada das farmácias. Como tal, para que isso aconteça, 
oferece uma solução diversificada, operando nas seguintes 
áreas: Arquitetura, Conceção, Expofarma, Farma TV, Robótica, 
Software, Equipamentos e Formação.

Glintt Produtos Próprios
Esta unidade de negócio está focada no fabrico e desenvol-
vimento, na conceção e design, bem como na distribuição e 
suporte dos produtos próprios Glintt, compostos por compo-
nentes de Hardware e Software.

Glintt Consultoria e Serviços
Prestando um serviço variado, a aposta da Glintt está focada 
nos “Business Services”, nos “Application Services” e nos “Infras-
tructure Services”. Está estruturada para vender serviços de 
BPO, bem como para executar projetos e prestar serviços de 
consultoria de IT (a todos os níveis).

Glintt Energy
Sendo uma unidade recente na Glintt, a Energia assume um 
papel muito importante diariamente. Com o objetivo de pro-
porcionar uma oferta completa e de excelência nesta área, a 
Glintt Energy está focada em oferecer uma energia “clean” ba-
seada nos produtos, na consultoria e na própria produção de 
energia renovável.
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Nome: Infinite Business Solutions
Data de Fundação: 2003
CEO: Paulo Dias
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal 
Outros Países onde atuam: Angola, Moçambique, Brasil
Principais Clientes: Portugal Telecom, Heidrick & Struggles, Carris, 
Loures Parque, Parquestejo, Otis, Escola Superior de Enfermagem 
de Chaves, Escola Superior de Saúde de Alcoitão, Universidade 
de Medicina Chinesa, Instituto Superior Politécnico de Benguela

Contactos:
Avenida República da Bulgária, Lote 15, 6ºB | 1950-375 Lisboa 
Tel.: +351 309 977 900  | Fax: +351 309 978 655

www.infinite.pt 
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A Infinite Business Solutions foi fundada em 2003 e é       
uma empresa especializada em desenvolvimento de 
software com recursos técnicos e humanos capazes de 

desenvolver projetos baseados em aplicações à medida para 
ambientes heterogéneos. 

A Infinite conta ainda com recursos especializados em inte-
gração de sistemas, estruturação e implementação de redes 
de comunicações. A postura pela qual a Infinite se rege per-
mite a isenção dos seus consultores face a fabricantes, no sen-
tido de propor a melhor solução do mercado, face às exigên-
cias e necessidades.

São vocações da Infinite a análise, desenvolvimento, imple-
mentação, integração e suporte de software à medida. Esta 
elevada capacidade de adaptação possibilita à Infinite respon-
der às diferentes necessidades de um mercado cada vez mais 
global. Hoje a Infinite aplica o seu know how nos mais varia-
dos setores de atividade, desde o setor financeiro até o retalho 
ou administração pública. 

A par com a oferta de uma vasta gama de serviços transversais 
a todas atividades económicas, a Infinite tem-se destacado 
também através do desenho de soluções com enfoque em 
diferentes segmentos de mercado. 

A Infinite é hoje uma empresa de referência no setor da edu-
cação através dos produtos Praxis e Eduka, disponibilizando 
uma solução integrada de gestão do complexo sistema das 

instituições de ensino. O reconhecimento alcançado com es-
tas soluções comprovam a elevada capacidade da Infinite em 
identificar e desenvolver as soluções mais adequadas para os 
mais os mais variados contextos.

Oferta 
A Infinite gere a sua oferta através da disposição de um con-
junto de serviços transversais e de um portfólio de produtos 
diferenciados.

Serviços
• Gestão, Suporte e Assessoria Técnica
• Serviços de Consultoria
• Desenvolvimento de Software 
• Aplicações de Gestão de Negócio
• Soluções de Segurança de Sistemas de TI
• Web, Marketing e Comunicação
• Web-Business
• Soluções e Certificações de Segurança

Produtos
• Praxis – Solução para a gestão de Ensino Superior
• Eduka - Ferramenta de gestão online, vocacionada para Es-

belecimentos de Ensino e Formação
• Inquiry Manager – Solução para a gestão de questionários 

online
• Trux - Solução completa para a gestão de distribuição de 

mercadorias
• Business Intelligence - Solução de recolha, análise e acesso a 

informação ou a dados sobre as operações
• Park - Solução para a gestão de Estacionamento de Duração 

Limitada
• MX Server - Sistema de Gestão de Mensagens Escritas
• Communications Manager – Solução de gestão das diferen-

tes ligações entre os clientes e o agent
• Faceware – Gerador dinâmico de transações
• Desenvolvimento Aplicacional

ATIVIDADES
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AERONÁUTICA E
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Nome: Innovation Makers
Data de Fundação: 2009
CEO: Vítor Rodrigues
Sede: Óbidos
Escritórios: Portugal e Angola
Outros Países onde atuam: Angola, Argélia, Cabo Verde, 
Moçambique
Equipa: 50 Colaboradores
Atualmente, a empresa apresenta uma equipa maioritariamente 
técnica, focada no desenvolvimento de software, contando com 
18 colaboradores especializados. Em paralelo e no intuito de dar 
apoio ao desenvolvimento do negócio da INM, contamos com 
um conjunto de colaboradores especializados na área Financeira, 

Marketing e Vendas, Consultoria, Gestão de Projetos, Design Gráfico e 
Web Design.
Principais Clientes: Unitel Angola, Ericsson Portugal, Banco Africano de 
Investimentos Angola, Banco Africano de Investimentos Cape Verde, 
Banco Espírito Santo Portugal

Contactos:
ABC – Apoio de Base à Criatividade | Convento S. Miguel das Gaeiras
2510-718 – Óbidos Portugal
Tel.: +351 214 218 690

www.inm.pt
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AInnovationMakers é uma empresa portuguesa espe-
cializada no desenvolvimento e implementação de 
soluções de software e hardware centradas na expe-

riência do utilizador.
Concentramos a nossa actividade em 4 grandes áreas de ne-
gócio: Financial Solutions, Utilities Solutions, Mobile Business 
e M2M Solutions.
O valor que acrescentamos aos nossos produtos e serviços não 
reside apenas no conhecimento tecnológico mas também no 
profundo entendimento do negócio dos nossos clientes.
Na área Financial Solutions, disponibilizamos um vasto leque 
de soluções centradas no utilizador final que se customizam 
à medida do negócio dos Bancos e que estão preparadas 
para acompanhar a sua evolução.
A nossa profunda experiência em integração com os prin-
cipais sistemas core bancários garante que o processo de 
implementação se realiza em tempos reduzidos e com cus-
tos controlados. Desde a Suite Multichannel Banking – que 
permite a activação e gestão de vários canais bancários – até 
à solução Mobile Payments – que possibilita pagamentos e 
transações bancárias evoluídas através do telemóvel – a Inno-
vationMakers disponibiliza uma vasta oferta que dá resposta 
aos principais desafios do sector bancário.
Para o sector Utilities, disponibilizamos soluções de gestão de 
recargas e de pagamentos de serviços que ampliam e agili-
zam o negócio dos operadores.
Na área Mobile Business, desenhamos e implementamos 
soluções que colocam os nossos clientes no centro da mo-
bilidade global, com projectos que são referência nos vários 
mercados onde actuamos.
Na área M2M, desenvolvemos soluções de hardware e de 
software de telemetria e pagamentos móveis para gestão de 
parques de vending machines.
Para além disto, prestamos serviços de consultoria em ino-

vação e desenvolvemos projectos por medida, a pedido de 
clientes e parceiros.

Oferta
Multichannel Banking Suite

É uma solução transversal, modular e integrada que garante 
às instituições financeiras a oportunidade de disponibiliza-
rem múltiplos canais de comunicação e interacção com os 
seus clientes, reduzindo custos de operação e aumentando 
a rentabilidade.
Esta Suite permite ainda a evolução dos serviços bancários 
para o novo modelo de Engagement Banking, mais próximo 
e orientado para o cliente final.
A Suite Multichannel disponibiliza os seguintes canais elec-
trónicos que podem ser integrados sobre o sistema core 
pré-existente dos Bancos: Internet Banking, Mobile Banking, 
Gestão de Pagamentos e Recargas, Call Center IVR, Interfaces 
de Gestão de Balcão e Caixa, Balcão Móvel e Quiosques Self-
-Service. Cada Banco pode escolher que canal/canais deseja 
implementar e a InnovationMakers fará as adaptações neces-
sárias de acordo com as necessidades e a imagem de cada 
Banco.
Todos os módulos da solução Multicanal da Innovation-
Makers são apoiados por um BackOffice de gestão que 
funciona como uma interface central qua compila, cruza e 
relaciona toda a informação geradas nos vários canais activos 
do Banco. Desta forma, garante-se o acesso permanente, em 
tempo real, a todos os dados que permitem obter uma visão 
integrada dos clientes e do negócio bancário.
Esta elevada capacidade de customização combinada com 
interfaces e fluxos de design intuitivo e inovador garantem 
elevados níveis de usabilidade, tornando a solução da Inno-
vationMakers inédita e única.
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Nome: ITSector
Data de Fundação: 2005
Presidente e CEO: Manuel Renato Oliveira
Sede: Porto
Escritórios: Portugal, Angola
Outros Países onde atuam: Europa e África com destaque para
Portugal, Polónia, Inglaterra, Angola e  Moçambique
Equipa: 200 Colaboradores
Principais Clientes: MillenniumBCP em Portugal, MillenniumBCP na 
Polónia, Roménia e Angola, MillenniumBCP com Private banking, 
ActivoBank, Caixa Geral de Depósitos, Finibanco, Montepio Geral 

Contactos:
Sede / Filial: Rua José Falcão, 151, 1º/2º
4050-317 Porto
Telefone: +351 222 058 272
Fax: +351 222 058 274

www.itsector.pt | www.ebankit.com

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIÇOS

TELECOMS

FINANCEIRO

MEDIA

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

COMUNICAÇÃO,
MEDIA E TI

TRANSPORTES E
LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

DEFESA E 
SEGURANÇA

SAÚDE E 
EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO 
IMOBILIÁRIO

SERVIÇOS, 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO

TURISMO, 
HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO

UTILITIES E 
AMBIENTE

Uma empresa dinâmica. Liderada por uma forte experi-
ência no setor das TI, contando mais de 220 profissio-
nais altamente qualificados.  Apostamos na inovação 

e no desenvolvimento de soluções eficientes para os nossos 
clientes.

A missão da ITSector é ser um parceiro de excelência dos 
nossos clientes nos projetos de desenvolvimento de software, 
consultoria e outsourcing especializado.     
   
Uma aposta na confiança mútua, na qualidade técnica e 
humana dos nossos colaboradores, numa atitude empe-
nhada e inovadora e um espírito forte de equipa com vista à 
eficiente conclusão dos objetivos mutuamente traçados. 

Desenvolvimento de software e integração de Sistemas
A ITSector e a sua equipa têm grande experiência no desen-
volvimento de software e integração de sistemas, traduzindo-
-se na excelência das soluções implementadas.

A implementação de soluções de software à medida repre-
senta uma das principais áreas de negócio da ITSector, que 
dispõe de equipas multidisciplinares e com grande compe-
tência presentes em todo o ciclo de desenvolvimento, recor-
rendo à utilização das melhores metodologias e tecnologias 
para cada solução.

A ITSector e os seus especialistas possuem um vasto historial 
na apresentação aos seus clientes de soluções complexas de 
integração de sistemas, com disponibilização da solução tec-
nológica adequada a caso.

Consultadoria
A competência e a vasta experiência dos consultores da ITSec-
tor, assim como o reconhecimento dos nossos clientes pelos 
serviços efetuados, garantem o sucesso dos serviços disponi-
bilizados pela ITSector nas áreas de sistemas, aplicações, per-
formances, tecnologias, entre outras.

Outsourcing especializado
O modelo de outsourcing é cada vez mais utilizado para per-
mitir às organizações focarem-se nas suas atividades princi-
pais, deixando a empresas competentes a gestão de sistemas, 
processos e aplicações. A ITSector oferece serviços de out-
sourcing, sendo especializada em aplicações e processos nas 
áreas da banca e telecomunicações.

Oferta

Soluções, Produtos e Serviços
Principais soluções no Mercado Financeiro:

• ITBank Framework 4G – Solução de canais eletrónicos para 
mercado Financeiro. Cobre canais de Net Banking (Home  
Banking Particulares e Empresas), Mobile Banking (HTTPS e 
APPS), IVR, SMS, Contact Center, com Middleware específico.

• FlowCredit – Front-end de Gestão de Crédito e Simuladores 
Únicos, que garante a gestão  integrada de todo o ciclo de 
vida do negócio de crédito bancário (Simulação, Proposta, 
Decisão, Documentação e Contratação).

• Portfolio Evaluation  - Solução de Private Banking, que per-
mite a gestão e Análise de Carteiras de Clientes de Private 
Banking.

As competências-chave da ITSector são 
• Desenvolvimento de software e integração de Sistemas
• Consultadoria 
• Outsourcing especializado

Mercado Alvo / Destinatários
Setor Financeiro, com Bancos de Retalho, Privados e institui-
ções de Crédito.

Referências (Principais Clientes/Casos de Sucesso)
• MillenniumBCP em Portugal – soluções de canais (Home 

Banking, Corporate Banking, Contact Center)
• MillenniumBCP na Polónia, Roménia e Angola
• MillenniumBCP com Private banking
• ActivoBank - soluções de canais integradas
• Caixa Geral de Depósitos – Solução de Canais
• Finibanco – Solução de FlowCredit
• Montepio Geral – Várias soluções de canais
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Nome: i2S Informática - Sistemas e Serviços, SA
Presidente e CEO: Adriano Ribeiro
Sede: Porto
Escritórios: Portugal (Porto, Lisboa) Espanha (Madrid) Angola 
(Luanda) e Brasil (São Paulo)
Outros Países onde atuam: rança, Espanha, Polónia, Cabo Verde e  
Moçambique
Equipa: 220 Colaboradores
Principais Clientes: Açoreana, BES Seguros, BES Vida, Eurovida, 
Crédito Agrícola Vida, Fidelidade, Zurich Vida

Contactos:
Rua do Zambeze, N.º 289
4250-505 Porto
Tel: + 351 228 340 400 | Fax: + 351 228 340 495

www.i2s.pt
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Ai2S é uma empresa da área tecnológica especializada 
na concepção, desenvolvimento e implementação de 
soluções informáticas para o mercado global de segu-

ros. Com mais de 30 anos de experiência e atuação a nível 
global, tem sede no Porto e delegações em Lisboa, Luanda, 
Madrid e São Paulo. 
Atualmente a i2S conta com uma equipa de 220 colaborado-
res altamente especializados na área seguradora e em tecno-
logias de Informação.
O GIS® - Global Insurance Solution é uma solução global de 
gestão para a atividade de companhias de seguros Vida e 
Não Vida, Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões e Cor-
retores de Seguros.
Ocupando um lugar de destaque em soluções para seguros, 
sendo líder de mercado em Portugal e Angola, a i2S tem tam-
bém implementações em Espanha, França, Brasil, Polónia, 
Moçambique e Cabo Verde num total de mais de 40 com-
panhias de seguros. 
Com uma forte aposta na investigação e desenvolvimento, 
a i2S é certificada em conceber,  desenvolver, implementar 
e prestar assistência técnica a aplicações informáticas para a 
atividade seguradora segundo o referencial ISO 9001: 2008. 
É igualmente certificada como uma empresa inovadora, se-
gundo o referencial NP4457:2007 (IDI), que reflete o investi-
mento contínuo em inovação e na forte ligação a centros de 
investigação e universidades.

Oferta
A solução GIS® - Global Insurance Solution – permite a 
gestão integrada da atividade de seguros, contemplando 
todas as áreas funcionais e considerando todos os tipos de 
intervenientes do mercado de seguros, respondendo com 
soluções especializadas para companhias de seguros Vida 
e Não Vida, Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões e 
Corretores de Seguros.
As empresas de seguros se por um lado procuram cada vez 
mais soluções globais que respondam a todas as áreas de 
negócio, por outro lado necessitam de soluções configurá-
veis que lhes permitam grande agilidade, para rapidamente 
acompanharem as alterações de mercado, respondendo 

com propostas inovadoras de produtos de seguros.
Como solução integrada e configurável, o GIS dá resposta 
a todas as áreas funcionais e permite às companhias de 
seguros alcançar um novo patamar com um reduzido time-
-to-market no lançamento de novos produtos de seguros. 

O GIS® - Global Insurance Solution, responde com soluções 
orientadas para cada uma das áreas de atividade:
• Gis Life - Gestão de todas as áreas funcionais de uma com-

panhia de seguros Vida
• Gis Non Life - Gestão de todas as áreas funcionais de uma 

Companhia de seguros Não Vida
• Gis Channels - Solução integradora para todos os canais de 

distribuição de companhias de seguros (agentes, mediado-
res, bancos, seguros, home insurance) 

• Gis Finance – Solução para a gestão financeira/ contabilísti-
ca de companhias de seguros

• Gisdoc – Gestão documental digital orientada à atividade 
seguradora

• Gis Pension Funds- Aplicação para a gestão da atividade de 
sociedades gestoras de fundos de pensões

• Gis Brokers – Solução para a gestão global da atividade de 
corretores/mediadores de seguros

A garantia de evolução contínua das soluções GIS, a larga 
experiência no desenvolvimento de soluções e o know-how 
de seguros permitem ainda prestar um serviço de imple-
mentação e suporte com elevada qualidade e totalmente 
orientados para a atividade seguradora.
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Nome: Maxiglobal
Data de Fundação: 1984
Presidente e CEO: Luis Carlos Fernandes de Pinho
Sede: Porto
Escritórios: Lisboa
Outros Países onde atuam: Angola, Guiné Conacri, Cabo Verde, 
Moçambique, Colômbia
Equipa: 50 Colaboradores
Principais Clientes: Faurecia, Frulact, ANA  Aeroportos SA, 
MotaEngil, Universidade Católica, Nokia Solutions Networks 
Portugal S.A , Instituto de Oncologia do Porto  

Contactos:
Rua Joaquim Rocha Cabral, Nº 22A
1600-086 Lisboa
Tel. +351 218 485 169 | Fax: +351 218 485 170

www.maxiglobal.pt
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Criada em 1998, a Maxiglobal teve, ao longo dos últimos 
15 anos, o objetivo de assumir-se como Parceiro 
preferencial no desenvolvimento e implementação de 

soluções inovadoras, flexíveis e de elevada disponibilidade, 
adaptando-se aos requisitos específicos de cada cliente. Nos 
últimos anos especializou-se na área das instalações especiais, 
entre elas as de ambiente IT. A Maxiglobal, tem procurado 
inovar continuamente, criando novos produtos, software, 
serviços e soluções, por forma a manter-se competitiva num 
mercado cada vez mais exigente e em constante mudança.
A Maxiglobal vincou a sua identidade através de uma marca 
própria ModSecur, sob a qual disponibiliza uma vasta oferta 
de soluções tecnológicas, totalmente desenvolvidas em 
Portugal. Com isto, procura não só responder às necessidades 
do mercado, mas simultaneamente criar produtos e soluções 
tecnológicas de valor acrescentado, sob a forma de bens 
transacionáveis, que possam ser exportados, dando assim o 
nosso contribuindo para a internacionalização da economia 
Portuguesa. Para além de Portugal, estamos neste momento 
com Projetos na Guiné Conacri, Marrocos, Moçambique, 
Colômbia e Brasil através de parceiros, e em Angola com 
representação direta por via de empresa recentemente criada. 
Com base no portfólio de produtos, tecnologias e soluções 
modulares ModSecur, é possível desenhar e conceber um 
data center que evolua à medida das necessidades de cada 
organização. 
Assim, a Maxiglobal foca as suas atividades na área de infra-
estruturas de suporte a centros de dados, englobando 
produtos como: sala de segurança modular - Modsecur 
ITRoom; Modsecur IT Container; Infra-estruturas passivas; infra-
estruturas de energia; UPS’s; climatização; contentorização - 
Modsecur CAC (Cold Aisle Containment); sistemas de intrusão, 
detecção e extinção de incêndios e sistema de gestão técnica 
- Modsecur DMS.

Oferta
ModSecur IT Container
Solução de data center modular, robusto, portátil, totalmente 
fabricado em Portugal, constituindo uma unidade compacta, 
com reduzidos tempos de implementação e pronta para 
funcionar em qualquer tipo de ambiente.
Disponibilizamos diferentes configurações, com possibilidade 
de associar vários contentores em função das necessidades 
específicas de cada projeto. 
Aplicações quer como data center principal, quer como disaster 
recovery, nos mais variados sectores de atividade, desde 
operadores de serviços de cloud e de telecomunicações, militar 
e defesa, indústrias minerais e petrolíferas, setor financeiro, 
aeroportos e navegação aérea, hospitais, organismos públicos. 

ModSecur IT Room
Uma excelente alternativa à construção tradicional, garantindo 
elevada eficiência energética e proteção contra ameaças físicas, 
tais como: fogo, temperatura, água, poeiras, fumos, vandalismo

Climatização
O arrefecimento tem hoje um elevado impacto na 
disponibilidade e na eficiência de qualquer data center. Para 
responder a estes desafios a Maxiglobal disponibiliza um 
conjunto de tecnologias, software e expertises, que nos 
permitem combinar diferentes arquiteturas de arrefecimento, 
respondendo de forma dinâmica e personalizada às 
necessidades de qualquer ambiente. 

ModSecur CAC
Com a solução ModSecur CAC (Cold Aisle Containment) 
consegue-se uma redução entre 14-41% do consumo total 
de energia do Data Center. Pode ser implementado em 
infraestruturas existentes.  

Segurança
A solução de segurança usada nos nossos Data Centers 
envolve três componentes fundamentais para uma proteção 
completa: Controlo de acessos, videovigilância, monitorização 
e proteção ambiental. Para o efeito são instalados dispositivos 
de controlo de acessos biométrico, câmaras de videovigilância, 
sistema de deteção de fumo de elevada sensibilidade e 
sistema de extinção através de gás inerte.  

ModSecur DMS 
Desenvolvemos uma plataforma de Software inovadora 
designada de ModSecur DMS (Datacenter Management 
Systems), totalmente modular, aberta, com capacidade 
de integração de qualquer equipamento ou dispositivo 
independentemente do fabricante. Com as versões Lite, 
Standard e Pro, conseguimos responder de acordo com as 
necessidades específicas e com a dimensão de cada instalação. 
 A Maxiglobal consegue ser o único ponto de contato de que 
os clientes necessitam para qualquer serviço relacionado com 
a sua infraestrutura física. Quer esteja a planear a construção 
de um novo data center ou a ampliar/remodelar o existente, 
poderá contar com ajuda dos nosso profissionais nas fases de 
projeto, planeamento, conceção e suporte, de forma assegurar 
que a infraestrutura seja executada conforme planeado e 
possua as condições necessárias para uma operação eficiente.
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33
SUCCESS WITHOUT FRONTIERS

Nome: Megatrónica
Presidente e CEO: Carlos Vaz
Sede: Braga
Escritórios: Portugal, Angola e Moçambique
Outros Países onde atuam: Angola, Cabo Verde, Espanha, 
Moçambique
Equipa: 55 Colaboradores
Principais Clientes: Irmãs Hospitaleiras, O Feliz, Primavera BSS, 
Angola Produtora, Oxbow, Tensai, Grupo JFS, Infinity, Minerva

Contactos:
Av. Padre Júlio Fragata, nº 68  
4710 Braga 
Tel: +351 253 250 340 | Fax: +351 253 250 349  

www.megatronica.pt
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AMegatrónica é uma empresa dedicada à prestação de 
serviços na área das Tecnologias da Informação, com 
18 anos de experiência. A Megatrónica é uma das em-

presas portuguesas mais certificadas para responder às solici-
tações das multinacionais que operam simultaneamente em 
Portugal, Angola e Moçambique. Especializada em soluções 
de mobilidade empresarial, a Megatrónica atua nos mercados 
da Distribuição e Armazenagem, Comércio e Serviços, Saúde 
e Recursos Humanos.
Além da marca própria mmSolution, distinguida Primavera 
Certified Product, a Megatrónica é Country Partner MSS para 
Angola, Cabo Verde e Moçambique. Parceiro Primavera há 
mais de 15 anos, assume os estatutos Solutions Partner e Pre-
mium Partner em Angola, Moçambique e Portugal.

Oferta
1. A solução completa

2. Distribuição
Soluções que cobrem a área de distribuição e gestão de 
armazéns, qualificando toda a informação com gestão de 
lotes, datas de validade e números de série, receção das 
mercadorias com conferências de pedidos a fornecedor, 
picking dos pedidos de clientes e distribuição com registo de 
entregas efetuadas.

3. Comércio e Serviços
Solução pré-venda para terminais móveis, Tablet e PDA, com 
possibilidade de catálogo digital e adaptada aos equipamen-
tos de última geração. Auto-venda com gestão de cobrança 
e adaptada ao comércio ambulante e a prestadores de 
serviços. Venda personalizada e shopping com recolha de 
dados da concorrência.

4. mmWMS - Mobile Warehouse  
Solução online com o sistema ERP, que simplifica e aumenta 
a eficácia dos principais processos no armazém com 
integração em tempo real, recorrendo a terminais móveis. A 
flexibilidade, a integração em tempo real com o sistema e a 
capacidade de identificar os processos e a mercadoria com 
recurso ao código de barras tornam esta tarefa mais eficaz e 
reduz a margem de erro.

5. Receção
No processo de conferência da mercadoria são qualificadas 
as quantidades recebidas com informação específica como 
lotes, validades, nº de série, pesos variáveis e quantidade 
por caixa, sendo possível identificar as quantidades pedidas, 
reservadas e pendentes. As anomalias (exemplo: excessos e 
mercadoria trocada) geram automaticamente notificações 
no sistema e por email.

6. Expedição
O processo de expedição poderá ser executado numa lógica 
de Picking por ciclo, Picking agregando vários documentos 
com critério (exemplo: a rota) ou Onda Picking. O acesso à 
informação e a capacidade de criar documentos diretamente 
no sistema ERP tornam esta solução muito potente e com 
gestão em tempo real.

7. Inventário
Dotado de um painel de conferência de inventário, automa-
tismo na contagem física que torna a tarefa menos morosa e 
muito eficaz. Possibilita também correções intermédias ou re-
cálculos dos resultados da preparação e contagem. O painel 
de conferência permite contra-inventário e multi-contagem.

8. MSS - Mobile Sales System
Solução desenvolvida para terminais móveis que disponibili-
za às equipas de auto e pré-venda as ferramentas necessárias 
para o trabalho no terreno, proporcionando aumento de 
eficácia e produtividade. Possui como base informação 
sobre clientes, histórico de compras, rotas, produtos, lotes, 
promoções, stocks de viaturas, gestão de documentos de 
auto e pré-venda, cobranças, relatórios de visita, despesas 
pessoais, etc.
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Nome: Newhotel Software
Data de Fundação: 1984
Diretor Internacional de Vendas: Filipe Figueiras
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Lisboa, Albufeira, Braga e Funchal), Espanha, 
Reino Unido, Miami, Panamá e Lituânia
Outros Países/Continentes onde atuam: África, Caraíbas, Ásia, Brasil, 
Médio Oriente, Panamá, Colômbia, Republica Dominicana, Cuba 
e México
Principais Clientes: Iberostar Internacional, Bahia Príncipe Hotels, 
Casa Andina, Lopesan, entre outros

Contactos:
Av. Almirante Gago Coutinho, Nº 70 
1700-031 Lisboa 
Tel.: +351 218 440  010 | Fax: +351 218 464 152

www.newhotel.com
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A Newhotel Software é uma empresa de Tecnologias 
de Informação especializada no desenvolvimento de 
software para gestão de Hotéis, Grupos Hoteleiros, 

Centrais de Reservas, Canais de Venda por Internet, SPAs, 
Convenções e Eventos, Restaurantes e Bares, Stocks de 
Alimentos e Bebidas bem como outras atividades associadas.

A empresa oferece a segurança de mais de 25 anos de expe-
riência, disponibilizando aplicações totalmente integradas 
e com garantia de qualidade e estabilidade comprovada 
por milhares de utilizadores em mais de 1800 instalações 
em funcionamento em diversos Países da Europa, África e 
América.

Desde 2005 que a componente de exportação de software 
e tecnologia para Hotéis e Grupos Hoteleiros ultrapassou a 
componente nacional, tanto em volume de negócios como 
em dimensão de instalações.

Oferta

Sistema integrado de Gestão Hoteleira (PMS) para Hotéis 
e Resorts
Permite operar simultaneamente com diversos utilizadores, 
idiomas, moedas e sistemas fiscais de qualquer hotel.

Pontos de Venda & Stocks
Módulo dedicado à gestão, controlo e operações de 
negócios como Pontos de Venda para Restaurantes, Bares 
e Armazéns. Este módulo pode ser instalado como sistema 
independente em estabelecimentos isolados, ou totalmente 
integrado em diversos negócios.

Negócios e Lazer
Módulo dedicado à gestão, controlo e operações de negócios 
em Clubes, SPAs, Eventos e Convenções, Campos de Golfe e 
outras atividades de lazer.

Ferramentas de gestão e interfaces
Módulo que utiliza técnicas e modelos matemáticos próprios, 
fornecendo ferramentas sofisticadas de assistência nos 
processos de decisão de gestão.

A Newhotel Software disponibiliza ainda várias soluções de 
reservas pela Internet que vão desde o web booking engine 
de tarifa fixa, sem comissão, sem compromisso, ao interface 
bidirecional com os Canais de Venda mais populares (Expedia 
e Booking).

A empresa presta serviço de HelpDesk 24x7, assegurando aos 
clientes suporte permanente e manutenção em qualquer 
local do Mundo. A rede de distribuidores e escritórios 
nacionais e regionais asseguram o apoio local.

Cloud Computing
A mais recente geração de software hoteleiro – Newhotel 
Cloud PMS foi lançada no final do ano 2011.
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Nome: Novabase
Data de Fundação: 1989
CEO: Luís Paulo Salvado
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Lisboa, Porto e Açores), Alemanha, Angola, 
Emirados Árabes Unidos, Espanha e França 
Outros Países onde atuam: Outros 28 países (ex. Brasil, Dubai, Índia, 
China e Moçambique)
Equipa: 2000 Colaboradores
Principais Soluções/Produtos: 
l SIP – System in a Package 
l Order Management Advanced Program

l One Net
l Let it V 
l Next Generation Operation Center
l Ticketing and Control Access Solutions
l Smart Ticketing through Mobile phone
l Customer Insight
l Infrastrutures solutions

Contactos:
Av. D. João II, Lote 1.03.2.3.  | Parque das Nações | 1998-031 Lisboa 
Tel.: +351 213 836 300 | Fax: +351 213 836 301
www.novabase.pt
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Em 22 anos, a Novabase tornou-se líder português em 
Tecnologias de Informação. Cresceu em Portugal e no 
Mundo e está cotada na Euronext Lisbon desde julho 

de 2000.
Com um investimento de mais de 10 milhões de Euros 
em Investigação & Desenvolvimento, a Novabase conta 
com projetos em 33 Países distribuídos por 5 Continentes 
e com o talento e a dedicação de mais de 2000 colabo-
radores.
A Visão da empresa passa por tornar a vida das pessoas 
e das empresas mais simples e mais feliz, através da uti-
lização da tecnologia. À engenharia e à gestão junta as 
ciências humanas e o design para criar soluções centradas 
nas pessoas.

Oferta

Aerospace & Transportation 
A oferta da Novabase para o segmento dos transportes 
contempla todos os modos de transporte, tanto do ponto 
de vista dos operadores do serviço como dos gestores das 
infraestruturas.

Energy & Utilities 
A Novabase tem atualmente uma abordagem global no 
setor da Energia e Utilities trabalhando com clientes que 
operam no setor elétrico, do gás, do petróleo e da água.

Financial Services 
Construiu uma equipa de sucesso, com mais de 400 cola-
boradores dedicados a este mercado. Conjuga dedicação, 
profissionalismo e um elevado domínio de negócio, alia-
do  a metodologias certificadas e à necessária flexibilidade 
para servir os interesses dos seus clientes e parceiros.

Government & HealthCare 
A Novabase trabalha para o mercado de Administração 
Pública e Saúde (G&H) desde a sua fundação em 1989. 
Entre os projetos mais emblemáticos da Novabase neste 
mercado contam-se alguns sistemas críticos para o fun-
cionamento da Administração Pública Portuguesa e para 
os cidadãos.

Manufacturing & Services 
Sustentados por equipas ambiciosas, com sólidas compe-
tências e conhecimento detalhado, em permanente evo-
lução, a empresa faz crescer negócios através de relações 
próximas e duradouras.

Telecoms & Media
A Novabase é uma referência internacional para a indús-
tria das telecomunicações, com clientes nos quatro con-
tinentes, da Europa à Ásia, em África e na América do Sul. 
É a partir de uma abordagem holística que a empresa 
acredita que a melhor solução resulta de um processo 
de desenho estruturado e inspirado, onde a confiança se 
conquista pelo profundo conhecimento do negócio e da 
tecnologia.
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Nome: Openlimits Business Solutions
Data de Fundação: 2008
Presidente e CEO: Pedro Martins
Sede: Coimbra
Escritórios: Coimbra e Viseu
Outros Paísesonde atuam: Angola
Equipa: 40 Colaboradores
Principais Clientes: Vodafone, Telcabo, Critical Software , Gupo 
Óptico OMB, Beiragel, Frigobel, UDACA, ISA - Intelligent Sensing 
Anywhere, Perfisa, Previcon, Anglobal

Contactos:
Urbanização Panorama, Lote 2, Loja 2
Monte Formoso
3000 – 446 Coimbra
Tel: +351 239 940 150

www.openlimits.pt 
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A Openlimits Business Solutions é uma empresa portu-
guesa que desenvolve e integra soluções de gestão 
informática e controlo de processos específicos à me-

dida das necessidades dos seus clientes. 
Resultado da fusão das empresas, Novitec e Privilégios em 
2008, a Openlimits Business Solutions surge com a chancela 
“levamos as ideias mais longe”, o que espelha a visão estra-
tégica de ser a empresa de referência na identificação de 
tendências e transformação em propostas de valor tecnoló-
gicas que persistam inovadoras, atrativas e acessíveis.
Atualmente com 40 colaboradores, a Openlimits Business 
Solutions está sedeada em Coimbra, possuindo também 
instalações em Viseu. 
O processo de expansão/internacionalização surge com o 
crescimento natural da empresa, que pela sua visão sen-
te a necessidade de se desenvolver em outros mercados. 
Atualmente a Openlimits Business Solutions, para além de 
desenvolver a sua atividade em Portugal já está presente no 
mercado Angolano e brevemente deverá iniciar as opera-
ções no Brasil e em Moçambique.
O core business da Openlimits Business Solutions passa 
pelo desenvolvimento, comercialização e suporte de Sof-
tware de Gestão e ERP, implementando e melhorando os 
processos de tratamento e análise de informação e infra-
-estruturas de suporte e de base. 
O resultado da excelência dos nossos serviços espelha-se 
nas certificações atribuídas pelos nossos parceiros de negó-
cio. Somos Primavera Premium Partner, reconhecimento da 
maior empresa nacional de produção de software, que nos 
permite desenvolver aplicações integradas no sentido de 
enquadrar o melhor possível o negócio do nosso cliente. 
Orgulhamo-nos de ser Microsoft Gold Independent Sof-
tware Vendor – distinção atribuída a empresas de desen-

volvimento e implementação de soluções baseadas em 
tecnologias Microsoft, além de possuirmos a Certificação 
de Small Business Specialist.
Com o intuito de melhor responder às necessidades espe-
cíficas dos nossos clientes possuímos também parcerias es-
tratégicas com Eticadata, Sage, F3m, HP, Cisco e Symantec.
A nossa presença no mercado tem vindo a ser pautada pelo 
sucesso, e consequência disso foi a atribuição do  Estatuto 
PME Excelência 2013. Os resultados positivos consequentes 
da satisfação dos nossos clientes, permitem-nos envergar 
o estatuto de qualificação empresarial criado pelo IAPMEI, 
que distinguiu em 2013 as 1100 empresas que melhor cum-
priram rigorosos critérios de avaliação financeira.
Somos uma equipa positiva, comprometida com o suces-
so e empenhada em fortalecer as relações com os nossos 
clientes, parceiros e sociedade.

Oferta
A Openlimits pauta a sua actuação nos vários sectores de 
mercado que endereça com as suas soluções, pela utiliza-
ção de metodologias próprias, flexíveis e inovadoras, foca-
das nas exigências específicas de cada cliente em particular 
e nas suas estratégias de negócio.
A vasta experiência e know how dos nossos consultores 
permitem-nos desenhar e implementar soluções globais 
de apoio à gestão das organizações, suportadas pelas mais 
recentes tecnologias, que conferem aos nossos clientes 
vantagens competitivas sustentáveis.
A Openlimits é reconhecida pelo mercado como uma em-
presa de referência na sua área de actuação, diferenciando-
-se pelo excelente desempenho, profissionalismo e pela 
relação estabelecida com o cliente, prestando um serviço 
de excelência e com elevados padrões de qualidade.
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Nome: Optimizer
Data de Fundação: 2000
CEO: José Paulo Vieira
Sede: Porto
Escritórios: Porto
Outros Países onde atuam: Reino Unido, Espanha, Holanda,França, 
Estados Unidos da América, Brasil, África do Sul,Moçambique
Equipa: 30 Colaboradores
Principais Clientes: SPMS, Grupo Sonae, Lipor, Ascendi, Câmara 
Municipal Porto, Unicer, Wipro Retail, Laboratório de Anatomia 
Patológica, Universidade Porto e WeDo Consulting

Contactos:
Pr. Dr. Francisco Sá Carneiro, 219 – 2º Esquerdo
4200-313 Porto
Tel: +351 225 095 009 | Fax: +351 225 020 142

www.optimizer.pt
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A optimizer é uma empresa especializada em Tecnolo-
gias da Informação (TI) focada em impulsionar os seus 
parceiros e os sucessos dos seus clientes. Fundada em 

2000, tem-se desenvolvido desde então. O nosso objetivo é 
construer, implementar e otimizar sistemas de informação 
que visam apoiar a gestão e melhorar o negócio.  Concentra-
mo-nos na criação de vantagens competitivas através da ino-
vação de segmentos de mercado, mantendo o pensamento 
em TI e negócio como um todo.

Temos mais de 10 anos de experiência e somos Gold Partner 
Oracle. Também recebemos o Oracle Excellence Award 2009. 
A equipe optimizer é formada por especialistas em TI com 
acumulado know-how e experiência no desenvolvimento 
e implementação das melhores soluções de software. Ofe-
recemos suporte ativo para empresas do nosso portfólio, 
ajudando o seu crescimento e desenvolvimento. Ultrapassa-
mos os desafios e eliminamos as barreiras usando o nosso 
know-how e abordagem prática, permitindo-nos ajudar as 
empresas a ajustar e executar a sua visão. 

Equipa Internacional
Nos últimos anos, a empresa tem estado envolvida em vários 
projetos internacionais exclusivamente como resultado de 
contatos iniciados por parceiros e clientes. Através da parceria 
com a Oracle e Wipro Retail Europa, a optimizer já desenvol-
veu projetos de sucesso na Holanda, Estados Unidos, Brasil, 
Reino Unido, Itália e Alemanha. 
Atualmente, a optimizer encara o futuro como uma empresa 
global, tentando estendendo a sua marca e qualidade do ser-
viço a todos os mercados do mundo.

Oferta
Tentamos agir como um ativo em tudo o que fazemos e a 
nossa estratégia consiste em explorar as áreas de negócio e 
mercados em que nos identificamos como fortes parceiros 
para qualquer empresa.
• Implementação e manutenção de sistemas e tecnologias 

ORACLE - mais de 10 anos de experiência Oracle como Ora-
cle Gold Partners

• Serviços de consultoria nos melhores sistemas de TI para 
empresas maduras, tais como SOA, BPM, BPA, ERP e CRM

Consultoria em áreas de negócio específicas:
• Retalho - Na área de retalho, a optimizer tem parceiros inter-

nacionais de referência, como a Wipro Retail, um fornecedor 
líder de TI neste setor

• Setor da Saúde - Na saúde, a empresa acumulou know-how 
de clientes como o SPMS, o Sistema de Saúde Português

• Setor das telecomunicações - Nas telecomunicações, a 
optimizer tem mais um parceiro posicionado internacional-
mente: WeDo Consulting

Software Corporativo optimizer - À medida que uma 
empresa trabalha em vários diferentes mercados, nichos são 
encontrados e produtos podem adicionar valor ao negócio. 
Tendo isto em mente, a optimizer fornece produtos para seg-
mentos de mercado específicos: 
• Metrologia - processa e planeia todas as calibrações de má-

quinas e aparelhos
• SGLAB – gere todo o ciclo de vida de análises clínicas em 

um laboratório
• Soluções IRIS - um sistema integrado de informação para 

todas as organizações desportivas
• QoLiS – sistema de informação de qualidade de vida: Avalia-

ção da Qualidade de Vida referente à Saúde em Oncologia
• Suricata - fazer a colaboração produtiva e agradável todos 

os dias: gerir contatos, projetos e ajudar as pessoas a traba-
lhar em conjunto através da web em tempo real

O objetivo da optimizer é estabelecer parcerias com empre-
sas em áreas onde o know-how tecnológico é muito forte, tal 
como sucede com as soluções tecnológicas ORACLE. Nestas 
áreas, é vital que as empresas possam ter acesso a um fornece-
dor conhecedor da tecnologia e negócios. Este é um do seg-
mentos de mercado em que a optimizer estará posicionada.
Sabendo de antemão que as ferramentas ORACLE são com-
ponentes off-the-shelf (COTS), a sua implementação não va-
ria por mercado, não existindo nenhuma barreira tecnológica 
à entrada da optimizer no mercado.
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Nome: PPM Coachers
Data de Fundação: 2008
CEO: Engª. Carmen Vicente
Sede: Lisboa
Escritórios: Lisboa
Outros Países onde atuam: Portugal, Espanha, Brasil, Angola
Equipa: 25 Colaboradores
Principais Clientes: Banca e Seguros: Grupo CGD, Millenium BCP, 
BAI-Banco Africano de Investimento, Caixa de Crédito Agrícola, 
Montepio Geral, SIBS, Credibom, Interbolsa, Fidelidade, Açoreana, 
Orey. Educação: Universidade de Coimbra, Universidade Europeia, 
Universidade Lusófona, Universidade Lusíada de Angola.
Telecomunicações: Grupo PT, Vodafone, Telefonica, Ericsson, Zon 

Optimus. Engenharia e Construção: Zagope (Grupo Andrade Gutiérrez), 
Efacec, BB Consulting, Engexpor, Estradas de Portugal. Serviços: Novabase, 
Indra, PHC, Artsoft, GFI, I2S, KPMG, Atos, Exictos, SAS, Glintt, Saphety, 
Megasis. Saúde: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Amgen. Outros: 
TAP, EDP, AKI, Grupo Prisa, Autoridade Tributária e Aduaneira, Sonangol, 
Alfândegas de Angola, Ministério das Finanças de Angola.

Contactos:
Av. da Liberdade, 69-2C | 1250-140 Lisbon
Tel.: +351 213 433 430

www.ppmcoachers.com
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A judar as organizações independentemente da sua di-
mensão e sector de actividade a optimizar a prática de 
Project Management e de Business Analysis através de 

serviços de excelência, profissionalizando as competências, 
garantindo o alinhamento estratégico, a visão integrada do 
portfolio de projectos e optimizando a gestão de recursos 
humanos, financeiros e temporais. A PPM Coachers é uma 
empresa de consultoria com presença internacional. Fundada 
em 2008, tem 25 colaboradores e um crescimento constante 
e sustentado da sua atividade. Atuando de uma forma trans-
versal a várias indústrias (Telecomunicações, Administração 
Pública, Construção Civil, Serviços, Finança, Educação e Saú-
de) dispõe de um vasto conjunto de competências especia-
lizadas em áreas críticas do negócio das organizações. Destas 
podemos destacar as competências em Project Management 
e Business Analysis, onde a PPM Coachers é líder destacado 
em serviços de consultoria e formação, sendo também uma 
empresa acreditada pelo PMI-Project Management Institute e 
pelo IIBA- International Institute of Business Analysis, as enti-
dades mais importantes a nível mundial a atuar nestas áreas.

Oferta
A PPM Coachers desenvolveu um centro de excelência 
especializado nos seguintes serviços: 
l Professional Project Management
l Business Analysis
l Demand Management
l IT Governance

A PPM Coachers conta nos seus quadros com alguns dos 
consultores mais reconhecidos no mercado nesta área, 
reconhecimento este que se traduz em certificações 
internacionais, nomeadamente do PMI – Project 
Management Institute, quer a nível individual dos próprios 
consultores certificados PMP – Project Management 
Professional, quer a nível institucional da própria PPM 
Coachers, reunindo o seguinte conjunto de acreditações, 
único na península ibérica: 
l Acreditação REP – Registered Education Provider do PMI – 

Project Management Institute
l Acreditação EEP – Endorsement Education Provider do 

IIBA– International Institute for Business Analysis
l Entidade formadora acreditada pela DGERT – Direção Geral 

do Emprego e das Relações de Trabalho

Dentre os diversos serviços que dispomos, destacamos os 
seguintes:

Formação
Cursos disponíveis (com formadores locais) em português, 
inglês e espanhol, e em diversos formatos e suportes 
(presenciais, e-learning, bootcamps, etc..). A PPM Coachers 
inclui uma oferta inovadora e integral que diversifica 
nos métodos pedagógicos e tira o máximo proveito das 
tecnologias de ensino e da experiência que detém nesta área.
l Formação em Project Management segundo o PMBOK e 

certificada pelo PMI
l Preparação para as certificações CAPM e PMP do PMI
l Formação em Business Analysis segundo o BABOK e 

certificada pelo IIBA
l Preparação para a certificação CBAP do IIBA
l Formação em IT Governance (ITIL v3, COBIT v4, ISO 20000, 

TMAP) e realização de exames de certificação via EXIN
l Coaching em Project Management e Business Analysis
l Team Building para equipas de projetos
l Simuladores multimédia para trabalhar soft skills e 

desempenho
l Desenvolvimento de conteúdos a medida

Consultoria
Consultores seniores com experiência reconhecida e 
acreditada internacionalmente para a prática dos mais 
diversos trabalhos de consultoria nestas áreas, tanto a nível 
estratégico como operacional e donde destacamos:
l Avaliação de acordo com diversos Modelos de maturidade 

(Project Management e IT Governance): CMMI, OPM3, ITIL, 
COBIT, ISO 20000, ISO 27001

l Definição e implementação do DMO-Demand 
Management Office, PMO-Project Management Office and 
SMO-Service Management Office

l Definição e implementação de metodologias e ferramentas 
de Demand Management, Requirements Management, 
Project Management e Service Management

l Outsourcing de Project Managers, Project Officers, Business 
Analysts e de outras funções relacionadas 
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Nome: OutSystems
Data de Fundação: 2001
CEO: Paulo Rosado
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal, EUA, Holanda, Estados Unidos da América, 
Brasil, Reino Unido, Singapura, Japão, Emirados Árabes Unidos, 
África do Sul, Austrália e Finlândia
Equipa: 240 Colaboradores
Principais Clientes: Banco Itau, Barclays, Bernhoeft Accountants, 
SGS, Siemens, Sonangol, TAP, TNT, Unitel e WPD

Contactos:
Rua Central Park 2, 2A
Linda-a-Velha, Lisboa
Tel.: +351 214 153 730

www.outsystems.com
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A OutSystems fornece a plataforma rápida de de-
senvolvimento de aplicações (PaaS), que permite 
desenvolver de forma fácil e rápida aplicações e 

disponibilizá-las em iOS, Android, Windows Phone e Web 
- profundamente integrada com sistemas cloud, bases de 
dados e sistemas empresariais existentes. 

OutSystems Platform
A OutSystems Platform permite entregar e alterar rapida e 
facilmente grandes portfólios de aplicações, estando dispo-
nível para utilização na public cloud, private cloud ou local-
mente. Mais de 400 organizações empresariais em 25 países 
e 22 indústrias utilizam esta plataforma para disponibilizar 
aplicações móveis e web em tempo recorde. 

Para mais informações visite-nos em 
www.outsystems.com 
Siga-nos no Twitter @OutSystems.

A versão free da Agile Platform Community Edition está dis-
ponível para download em:
www.outsystems.com/download
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Nome: PRIMAVERA BSS
Data de Fundação: 1993
Presidente: José Dionísio
Vice-Presidente: Jorge Batista e David Afonso
Sede: Braga
Escritórios: Portugal (Lisboa e Braga), Espanha,
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique
e S. Tomé e Príncipe
Outros Países onde atuam: Botswana, Macau,
Mónaco, Mauritânia, Peru, Roménia, Timor
Leste, Gibraltar, Gâmbia e Suazilândia
Equipa: 220 Colaboradores

Principais Clientes: STCP, Universidade do Porto, Guarda Nacional 
Republicana, Sanyo, Lanidor, Herdade do Esporão, Pastéis de Belém e 
Galp Energia

Contactos:
Edifício Olympus II
Rua Cidade do Porto, 79
4709-003 Braga
Tel.: +351 253 309 900 | Fax: +351 253 309 909

www.primaverabss.com
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APRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. é 
uma empresa especializada no desenvolvimento de 
soluções de gestão e plataformas para integração 

de processos empresariais.
Com uma equipa experiente e altamente qualificada de 
220 colaboradores, posiciona-se como um parceiro e 
fornecedor de excelência de soluções tecnológicas que 
visam ajudar os atuais 40 mil clientes a gerir os seus negó-
cios, contando com uma rede de mais de 400 parceiros de 
negócio em vários países.
A PRIMAVERA BSS distingue-se pela inovação contínua das 
suas soluções, através de uma política de investimento em 
Investigação e Desenvolvimento e da participação da sua 
massa crítica em programas de I&D de centros de inves-
tigação e universidades. Tendo como prioridade máxima 
a qualidade das suas soluções, a PRIMAVERA BSS é uma 
empresa Certificada ISSO 9001 desde 2002.

Oferta

O Sistema de gestão empresarial (ERP) PRIMAVERA é uma 
solução de gestão utilizada por milhares de empresas em 
cerca de 20 países. Assente numa plataforma transversal 

caraterizada pela sua robustez, fiabilidade, integridade 
e segurança, o ERP PRIMAVERA inclui um conjunto de 
módulos totalmente integrados que permitem uma 
total fluidez de dados entre as áreas Financeira, Logística, 
Tesouraria, Recursos Humanos, CRM, Ativos, Projetos, 
entre outras, proporcionando às organizações uma visão 
totalmente integrada e global do negócio, um fator de 
elevado valor acrescentado no processo de tomada de 
decisão.
Graças à sua elevada capacidade de parametrização e 
configuração, as suas soluções adaptam-se às necessidades 
mais específicas de cada empresa, independentemente
do setor de atividade ou da dimensão, com a grande 
particularidade de serem soluções que permitem trabalhar 
em cenários multi-moeda e multi-idioma, para além de 
garantirem uma rápida e efetiva resposta à fiscalidade 
vigente nos vários mercados onde atua.
Com uma aposta crescente na desmaterialização dos 
processos de negócio, a empresa promove o recurso 
à faturação eletrónica e disponibiliza uma plataforma 
colaborativa que permite agilizar a comunicação com 
os funcionários, dando-lhes a possibilidade de introduzir 
dados no sistema, de forma completamente autónoma.
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SETORES

AERONÁUTICA E
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Nome: PT Inovação
Data de Fundação: 1999
Presidente: Alcino Lavrador
Sede: Aveiro
Escritórios: Portugal (Lisboa e Porto), Brasil (São Paulo e Salvador), 
Marrocos (Casablanca), Angola (Luanda), Moçambique (Maputo) 
e Espanha (Madrid)
Outros Países onde atuam: Argélia, Cabo Verde, São Tomé e 
Príncipe, Namíbia, Botswana, Africa do Sul, Timor, Colômbia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Egito, entre outros
Equipa: 676 Colaboradores
Principais Clientes: Portugal Telecom, TMN, VIVO, Meditelecom, 

MTN, ERTU (Egyptian Radio and Television Union), Cabo Verde 
Telecom, CST, Timor Telecom, Unitel, Multitel, Angola Telecom, 
Mascom, TDM, Televisa, MTC, Movicel, Nera, Surf, Boheringer, Banco 
de Portugal, Ordem Advogados, Refer Telecom, TAP, Scutvias, Ascendi, 
Tracevia, Visabeira, entre outros

Contactos:
Rua Eng. José Ferreira Pinto Basto
3810 - 106 Aveiro
Tel.: +351 234 403 200 | Fax: +351 234 424 723

www.ptinovacao.pt
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A PT Inovação é uma empresa tecnológica focada 
no desenvolvimento de produtos e serviços inova-
dores e avançados para o mercado de telecomu-

nicações e das tecnologias de informação. Mais de 120 
milhões de pessoas em 25 países de quatro continentes, 
na Europa, África, Ásia e América, comunicam diariamente 
através de tecnologia desenvolvida pela PT Inovação. En-
quanto fornecedor internacional de tecnologia de classe 
mundial, tem um volume anual de vendas na ordem dos 
114 milhões de Euros.
A empresa tem como objetivo trazer a tecnologia de te-
lecomunicações para o mercado através do projeto e 
desenvolvimento de soluções inovadoras e competitivas, 
tanto para a rede de acesso (fixa e móvel), como para a 
rede de transporte, de arquiteturas de rede e serviços e 
plataformas da próxima geração.

Oferta

A principal aposta da PT Inovação é a plataforma NGIN 
(Next Generation Intelligent Network). Esta plataforma de 
Controlo Multi-Serviço para operadores de telecomuni-
cações disponibiliza serviços avançados de comunicação 
com controlo em tempo real. Inicialmente desenhada 
para o serviço pré-pago móvel ou fixo, suporta hoje servi-
ços individuais e empresariais pré-pagos e pós-pagos para 
qualquer tecnologia de acesso fixo ou móvel (WiFi, 2G, 3G, 
LTE, etc). Bundles de serviços, Plafonds de tempo ou vo-
lume, contas e saldos partilhados, diferentes métodos de 
pagamento e portais para self-provisioning e self-care são 
funcionalidades e características da plataforma NGIN, cuja 
maior instalação processa mais de 36 milhões de transa-

ções por hora. A solução é composta pela componente 
de Rede que faz o interface com a tecnologia de acesso 
e pela componente de Negócio responsável pela gestão 
de clientes, assegurando o aprovisionamento, controlo 
em tempo real e tarifação de serviços e onde as regras de 
negócio são desenhadas e executadas,
• Saldos, plafonds e contas
• Ciclo de vida do cliente e da conta
• Gestão de serviços e promoções
• Gestão de pagamentos
• Notificações
• Self-care
• Regras de tarifação

Para além da robustez e elevado desempenho da solução 
NGIN que suporta serviços tanto de pequenas operadoras 
até 100.000 clientes, como de grandes grupos de teleco-
municações, a diferenciação face à concorrência passa 
pela:
• Flexibilidade de tecnologia de acesso e de produtos 

suportados em simultâneo
• Facilidade na configuração de oferta e administração da 

solução
• Ferramentas de reporting operacional em tempo 

real com informação sobre desempenho de rede e 
ocupação de recursos, eficácia de serviço em múltiplas 
dimensões

• Ferramentas de reporting multi-dimensional de negócio 
em tempo real com informação sobre evolução de 
negócio por produto, canal de distribuição, parque 
de clientes, fluxo de cobranças e performance de 
campanhas e promoções
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Nome: PT Sistemas de Informação
Data de Fundação: 1999
Administrador Delegado: Miguel Moreira
Sede: Porto Salvo
Escritórios: Portugal (Taguspark - Parque de Ciência e Tecnologia) e 
Angola (Luanda) 
Outros Países onde atuam: Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 
Namíbia, Timor Leste, Moçambique, Quénia, entre outros
Equipa: 2000 Colaboradores
Principais Clientes: Portugal Telecom, Oi, Cabo Verde Telecom, Timor 
Telecom, Multitel, MTC Namíbia, Banco Espírito Santo, Banco BIC, 
Renault, Fnac, Sport Lisboa Benfica, TAP, ADENE – Agência para a 

Energia, AMA - Agência para a Modernização Administrativa, IKEA, The 
Phone House, Maternidade Alfredo da Costa, Edifer, entre outros

Contactos:
Taguspark - Parque de Ciência e Tecnologia 
Avenida Jacques Delors
Edifícios Inovação III e IV
2740 - 122 Porto Salvo
Tel: +351 215 019 000

www.ptsi.pt
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A PT Sistemas de Informação (PT-SI) integra-se na maior 
organização privada portuguesa, o Grupo Portugal 
Telecom (PT), um operador global de telecomunica-

ções, líder nacional em todos os setores onde atua. Com a 
PT-SI, a Portugal Telecom é a única empresa que disponibili-
za uma oferta totalmente integrada e global de tecnologia, 
sistemas de informação e telecomunicações.
Contando com cerca de 2.000 profissionais, a PT-SI é líder 
no fornecimento de soluções ICT (Information & Commu-
nication Technologies). Através de uma gama de soluções e 
produtos de referência, apoiada nas mais avançadas tecno-
logias e standards existentes no mercado, a PT-SI proporcio-
na a cada cliente todas as competências, ferramentas e me-
todologias necessárias para ajudar nas diversas etapas de 
criação ou reestruturação dos seus sistemas de informação, 
desde a escolha da tecnologia mais apropriada, sua imple-
mentação, manutenção e exploração, garantindo o devido 
alinhamento com os processos de negócio.

Oferta 
A PT-SI conta com sólidas valências de Consultoria, Inte-
gração/Desenvolvimento e Exploração de Sistemas e In-
fraestruturas.

Principais ofertas:
Telecomunicações
A PT-SI possui uma oferta global de aplicações de suporte ao 
negócio, composta por um conjunto de soluções tecnológi-
cas que cobrem praticamente todas as áreas BSS (Business 
Support Systems), alinhadas com os modelos de referência da 
indústria, facilitando a criação de arquiteturas de sistemas com-
pletamente integradas, homogéneas e flexíveis, facilmente 
adaptáveis às necessidades do negócio das Telecomunicações.
• CRM & Billing integrado
• CTI
• Self-Care
• Aplicações Móveis (smarttphones e tablets)
• Business Intelligence
• Portabilidade
• Revenue Assurance & Fraud Management

Soluções Transversais ICT
• Cloud Computing
• Machine-to-Machine
• Low-Cost IT
• Plataformas Colaborativas
• Soluções de Suporte à decisão
• Soluções de Gestão do Negócio
• Soluções de Gestão de Relação com o Cliente
• Gestão de Equipas móveis e Equipamentos
• Presença Web
• Social Media
• Georreferenciação
• Exploração Aplicacional
• Integração de Redes
• Datacenter
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Nome: Quidgest
Data de Fundação: 1988
CEO: Cristina Marinhas
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal, Macau, Espanha, Reino Unido, Timor-Leste,  
Moçambique, Angola, Brasil e El Salvador 
Outros Países onde atuam: Alemanha, Noruega e Lituânia 
Equipa: 82 Colaboradores
Alguns Clientes Internacionais: Nações Unidas, Instituto Português 
da Qualidade, Turismo de Portugal, Exército Português, Portugal 
Telecom - Associação de Cuidados de Saúde, Hotel Ritz Four 
Seasons, Município de Maputo, Área Metropolitana de Lisboa, 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Gabinete de 
Planeamento Estratégia Avaliação e Relações Internacionais do 
MCTES, EMGHA - Gestão da Habitação Social de Cascais e Setronix

Contactos:
R. Castilho n.º 63, 6.º
1250-068 Lisboa 
Tel: +351 213 870 563/652/660 | Fax: +351 213 870 697

www.quidgest.com
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A Quidgest é uma empresa tecnológica multinacional 
de origem portuguesa, criada em 1988, pioneira na ge-
ração automática de software. Entre outros prémios e 

distinções é PME Excelência 2009, 2010 e 2011 e integra a rede 
de PME inovadoras da COTEC.
Através da plataforma Genio, a empresa tecnológica desen-
volve muito rapidamente sistemas de informação complexos 
urgentes ou específicos para várias plataformas, incluindo 
Web, dispositivos móveis e Cloud.
Líder na informatização da Administração Pública, dispõe de 
um portefólio de mais de 100 soluções preparadas para evo-
luir continuamente, em áreas como: Administração Pública (o 
ERP SINGAP), Balanced Scorecard, Serviços Partilhados, CRM, 
Aprovisionamento Eletrónico, Gestão de Ativos, Gestão Finan-
ceira, Gestão da Produção, Workflow, Recursos Humanos, Por-
tais de Empresa e Saúde (PRATICS).
Com empresas já constituídas em Macau, Espanha, Reino 
Unido, Timor-Leste e Moçambique, para além de parcerias em 
Angola, na Alemanha, no Brasil, na Noruega, na Lituânia e em 
El Salvador, a Quidgest tem investido fortemente e com suces-
so na internacionalização das suas atividades. 
 
Oferta 

Genio
O Genio é a plataforma de desenvolvimento integrado da Quid-
gest, responsável pela produção de todas as soluções da empre-
sa. Para além de permitir o desenvolvimento de soluções com-
plexas e muito específicas, com a participação ativa do cliente, 
num curto espaço de tempo, o Genio também contribui para a 
flexibilização dos sistemas, ajustando-os a eventuais alterações 
de negócio ou alterações legislativas. Através do Genio, a Quid-
gest faz de forma automática aquilo que todos os outros ainda 
fazem manualmente. E esta é a sua grande vantagem compe-
titiva no mercado. Daí que a empresa se defina não como uma 
software house mas como uma unidade industrial de produção 
de sistemas de informação, uma “fábrica de software”.

APTO (UPTO) – Atualização de Plataformas Tecnologica-
mente Obsoletas
O APTO é um processo controlado de desenvolvimento auto-
mático através do qual se criam as condições para uma rápida 
evolução tecnológica de sistemas. O APTO ultrapassa as restrições 
e os constrangimentos habituais neste tipo de transição, que se 
calculam ser responsáveis por perdas de milhões de euros. 
Suportado pelo Genio e pelo restante sistema tecnológico da 
Quidgest, com base em plataformas de última geração, o APTO 
garante a substituição de plataformas tecnológicas de manuten-
ção dispendiosa, dependentes de uma única pessoa ou de difícil 
evolução. A transição processa-se aproveitando os dados arma-
zenados e melhorando as funcionalidades do sistema antigo. 

Soluções Standard de Gestão
Muitas das soluções desenvolvidas pela Quidgest estão repli-
cadas por diversos clientes de um mesmo setor de atividade, 
beneficiando das economias de escala de um normal packa-
ge de software, embora neste caso seja muito mais rápida e 
ágil a sua evolução:
• Gestão Documental
• Gestão Financeira
• Gestão Patrimonial e Logística
• Gestão de Recursos Humanos

Soluções Específicas de Gestão
Muitas outras soluções foram desenvolvidas para clientes e 
mercados muito específicos e podem ser rapidamente adap-
tadas a setores similares:
• Gestão da Formação em Manutenção de Aeronaves
• Gestão de Biotérios
• Portal do Formador
• Portal do Treinador Desportivo

Gestão Estratégica
O BSC Quidgest® é um sistema de informação de apoio à 
Gestão Estratégica que tem como principal objetivo garantir 
a eficácia do planeamento, da comunicação, da execução, da 
monitorização e do controlo da estratégia organizacional. Não 
só é eficaz na implementação da estratégia organizacional, 
como também é eficiente: ao focar-se naquilo que é funda-
mental para chegar à Visão, permite mobilizar os recursos mais 
adequados para o fazer e evitar assim os desperdícios, redu-
zindo também os custos de circulação de informação.
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Nome: Reditus
Data de Fundação: 1966
CEO: Carlos Romão
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Lisboa, Porto, Castelo Branco, Covilhã, Évora, 
Seia), França, Suécia, Angola, Moçambique e Brasil
Outros Países onde atuam: Em mais de 60 países na Europa Central 
e do Norte, Magreb, América Latina e América do Norte, Médio 
Oriente e Extremo Oriente
Equipa: 2500 Colaboradores

Alguns Clientes Internacionais: Angola Telecom, BAI, Banco Popular, Mota 
Engil, Givaudan, Hovione, ICA, Movicel, Sonangol, Unilever, VIVO, 
Worten, entre outros

Contactos:
Estrada do Seminário, 2
Edifício Reditus
2614-522 Amadora
Tel.: +351 214 124 100 | Fax: +351 214 124 198

www.reditus.pt
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A Reditus é uma empresa de referência na prestação de 
serviços de consultoria de negócios e transformação, 
soluções de tecnologias de informação e serviços de 

outsourcing, trabalhando com o objetivo de melhorar a efici-
ência do negócio dos seus clientes, investindo numa relação 
de confiança e na valorização das pessoas com quem trabalha.
A empresa emprega mais de 2.500 profissionais e registou 
em 2011 um Volume de Negócios superior a 108 milhões de 
euros, mais de um terço dos quais respeitantes à sua interven-
ção internacional. Estes valores são o resultado do desenvolvi-
mento de uma estratégia orientada por uma política de cres-
cimento do negócio suportada em três vetores: crescimento 
orgânico e por aquisição; internacionalização; e sustentabili-
dade e rentabilidade da operação.
Fruto do desenvolvimento da sua atividade a Reditus tem 
aumentado a sua presença em Portugal (10 Centros de Servi-
ços) e no estrangeiro, com delegações em 7 países e projetos 
desenvolvidos na Europa Central e do Norte, América Latina, 
América do Norte, Médio Oriente, Extremo Oriente e África.

Serviços e Soluções

Business Consulting & Transformation
Soluções integradas que vão da definição da estratégia, à im-
plementação da tecnologia mais adequada para cada situa-
ção, abrangendo as áreas de Estratégia, Organização, Sistemas 
de Informação e Operação.

Technology
A Reditus fornece soluções que combinam experiência, co-
nhecimento e a mais avançada tecnologia. As nossas solu-
ções impactam pessoas e empresas, ao nível da Consultoria 
e implementação SAP e Desenvolvimento e implementação 
de software.

IT Infrastructures
A oferta da Reditus é composta por soluções integradas e ser-
viços de advisory, conceção, instalação e manutenção em 4 
áreas: systems, security, networking e communications.

Business Process Outsourcing
Os serviços de Outsourcing de Processos da Reditus abran-
gem um espetro alargado de competências e são totalmente 
flexíveis de forma a acomodar as necessidades dos seus clien-
tes nas modalidades de BPO (Back office e Front Office), BTO 
e Contact Center.

IT Outsourcing
Soluções que introduzem níveis de agilidade adequados ao 
crescimento dos negócios dos seus clientes numa lógica de 
partilha de riscos. As soluções da Reditus incluem a gestão de 
aplicações e infraestrutura de TI em modelos tradicionais; a 
disponibilização e gestão de infraestruturas de TI em mode-
los as-a-service (SaaS, PaaS, IaaS, etc); o suporte ao utilizador e 
às equipas de gestão de infraestruturas de TI; e a cedência de 
recursos especializados nas mais variadas áreas tecnológicas.

Security
A Reditus segue uma linha de investimento e aposta em fa-
bricantes inovadores que desenvolvem produtos e soluções 
de qualidade no âmbito da segurança de TI. Para o efeito es-
tabelece parcerias estratégicas que lhe permitem assumir um 
papel de relevo na representação exclusiva dos produtos dos 
seus parceiros em determinados mercados geográficos, no-
meadamente com a Panda Security, Safend e Qlikview.

Training
A oferta dos serviços de formação da Reditus engloba várias 
áreas de formação, diversas modalidades de aprendizagem, 
bem como contempla diferentes tipos de serviços, nomea-
damente: Desenvolvimento Pessoal; Marketing e Publicidade; 
Gestão e Administração; Enquadramento na Empresa; Infor-
mática; Higiene e Segurança no Trabalho.

Creativity & Digital Marketing
A sua oferta engloba vários tipos de serviços, nomeadamente: 
Social media e web marketing; SEO – Search engine optimiza-
tion; Web branding; Web analytics; Web advertising; Web trends 
& insights; Mobile & tablet apps; Branding, design e ilustration.
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Nome: SIBS SGPS S.A.
Data de Fundação: 1983
Presidente Conselho de Administração: Vítor Bento
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal e Polónia
Outros Países onde atuam: Angola, Argélia, Espanha, França, Grécia, 
Luxemburgo, Malta, Moçambique, Polónia e Roménia
Equipa: 500 Colaboradores
Principais Clientes: BCP, BES, Santander Totta, CGD, BPI, Montepio 
Geral, Banif e Unicre, OTLIS,Petrogal, Repsol, Via Verde, Brisa e 
Estado (IGTCP)

Contactos:
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 
1649-031 Lisboa 
Tel.: +351 217 813 000 | Fax: +351 217 935 741

www.sibs-sgps.pt
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No início da década de 80, a comunidade bancária 
portuguesa uniu-se para criar um modelo de coo-
peração interbancária único que viria a revelar-se 

fundamental na resposta aos desafios que se colocavam 
ao setor financeiro. A automatização das transações ban-
cárias rotineiras, passando pela criação de uma rede de 
serviços interbancários, universal e aberta a todos os par-
ticipantes no projeto, traduziu aquilo que seria uma visão 
de longo prazo, simultaneamente inovadora e pioneira. É 
assim que nasce em 1983 a SIBS - Sociedade Interbancária 
de Serviços, S.A., atualmente designada SIBS SGPS S.A..
A empresa conta atualmente com 27 acionistas e atua em 
áreas distintas e complementares do setor de pagamen-
tos eletrónicos . O Grupo SIBS desenvolve as suas ativida-
des, tendo a missão de contribuir para o bem-estar social, 
promovendo eficiência nos serviços financeiros e similares 
ao menor custo possível.
Como holding, a SIBS SGPS S.A. é responsável pela gestão 
das participadas, um conjunto de empresas especializadas 
nas diferentes áreas de serviço em que o Grupo atua:
• SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS: desenvolve 

atividades de Processamento e Soluções de Pagamento
• SIBS PAGAMENTOS: gere os sistemas MB e MB SPOT 

e atua como think tank do Sistema de Pagamentos 
Português

• SIBS CARTÕES: presta serviços especializados na área de 
Personalização de Cartões

• SIBS PROCESSOS: faz a gestão de Soluções de Business 
Process Outsourcing

• SIBS INTERNATIONAL: promove os Serviços do Grupo 
em todos os mercados externos

• SIBS GEST: gere os serviços partilhados e o património 
do Grupo

Oferta 

Da alargada gama de serviços que o Grupo SIBS presta, 
destacam-se os Serviços de Pagamento inovadores, a 
Gestão de Redes de Terminais de Caixas Automáticos e 
os Terminais de Pagamento Automático, incluindo ainda 
o processamento completo das transações para emisso-
res e aceitantes e, os Serviços de Compensação (incluin-
do todos os instrumentos de pagamento – cheques e 
cartões – assim como soluções SEPA – Transferências a 
Crédito – SEPA CT e Débitos Diretos – SEPA DD).
A atividade core de processamento prestada pela SIBS 
FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, suporta todos os car-
tões de crédito, débito e pré-pagos dos principais siste-
mas de pagamentos internacionais (VISA, MasterCard, 
AMEX, etc.), como também de private labels e soluções 
de fidelização. A gestão de Redes de ATM abrange mais 
de 15.000 terminais em diferentes países e lida com 
mais de 800 milhões de transações por ano. O portfó-
lio de serviços ATM é composto por mais de 60 tipos de 
transações diferentes, com uma vasta oferta que reduz 
significativamente os custos totais do proprietário do 
equipamento, especialmente em termos de serviços re-
lacionados com o terminal que vão desde a certificação 
à gestão completa da rede.
No que diz respeito à segurança da Rede MULTIBANCO, 
a empresa destaca também a Monitorização e Gestão 
de Incidentes que processa e fornece informações sobre 
qualquer anomalia técnica. O centro de controlo opera-
cional da empresa garante uma monitorização constante 
do estado da rede Caixa Automático, o que permite uma 
rápida intervenção no terreno.
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Nome: ST+I – SERVIÇOS TÉCNICOS INFORMÁTICA,  UNIPESSOAL, LDA
Data de Fundação: 1989
Presidente e CEO: Paulo Costa
Sede: Vila Real
Escritórios: Coimbra e Viseu
Outros Países onde atuam: Brasil, Moçambique, Espanha
Equipa: 19 Colaboradores
Principais Clientes: Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, 
Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro Hospitalar do Porto, Centro 
Hospitalar Entre Douro e Vouga, Centro Hospitalar Baixo Vouga, 
Centro Hospitalar do Algarve, IPO Coimbra, IPO Lisboa, ARS 
Alentejo, ARS Algarve

Contactos:
Rua Visconde Carnaxide, 65,Bl.B, 
Lj.58 5000-568 Vila Real
Tel: +351 259 340 300 | Fax: +351 259 340 307

www.sti.pt 
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AST+I, Unipessoal, Lda., está no mercado das tecno-
logias de informação desde 1989, tendo vasta ex-
periência no desenvolvimento de diversas soluções 

para a área da Saúde. A ST+I está sediada em Vila Real e 
possui uma filial em Braga. Recentemente iniciou a Sua in-
ternacionalização, estando já a exercer actividade no Brasil 
(STI SAÚDE BRASIL), Moçambique (STI SAÚDE MOÇAMBI-
QUE) e Espanha através de uma parceria.
A ST+I adoptou desde a sua origem, um conjunto de valo-
res e de princípios orientadores da sua política de gover-
no, que incluem a criação de valor como objectivo prin-
cipal da gerência e dos colaboradores, a transparência, a 
independência de gestão e a equidade no relacionamen-
to com clientes e colaboradores, pontos fulcrais da sua 
política e que muito têm contribuído para o seu sucesso.
A ST+I tem como objectivo disponibilizar soluções aos 
nossos clientes que, pela abrangência, profundidade e 
flexibilidade que oferecem no tratamento da informação, 
acrescentem valor aos nossos clientes e que sejam uma 
referência na forma como respondem às expectativas e ne-
cessidades daqueles que esperam um sistema que privile-
gie a maior riqueza de qualquer entidade: A INFORMAÇÃO. 
Disponibilizar soluções que ajudem os nossos clientes a 
definir metas e objectivos de sustentabilidade, calcular e 
comunicar o seu desempenho e, ainda, reduzir os custos 
e os erros relacionados com a recolha dos respectivos da-
dos.

Certifications
l Solução de Prescrição Electrónica certificada pela SPMS
l Certificação de Qualidade APCER - NP EN ISO 9001:2008
l Empresa PME Lider`12
l Empresa PME Excelência`12 
l Microsoft Silver Partner
l Oracle Gold Partner

l Millenium BCP - Empresa Aplauso 2013
l Integra Rede COTEC Inovação

Oferta

GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia
Uma Solução desenvolvida em parceria com algumas das 
mais prestigiadas Instituições de Saúde Portuguesas, sem-
pre em constante evolução e que dá resposta a todo o pa-
radigma da Logística Hospitalar.

CDM – Circuito do Medicamento
Uma Solução desenvolvida em parceria com algumas das 
mais prestigiadas Instituições de Saúde Portuguesas, que dá 
resposta à relação doente / medicamento no Internamento 
Hospitalar, assim como no tratamento em Ambulatório e 
em Hospitais de Dia.
A Solução tem como principal objectivo colocar os três 
principais intervenientes no tratamento do doente: Mé-
dicos (prescrição electrónica); Farmacêuticos (validação e 
distribuição); Enfermeiros (administração da Terapêutica), a 
partilhar informação sobre o doente em tempo real.

QUIMIOPROCESS – Solução integrada para 
Oncologia
Numa única Solução a resposta à difícil gestão do tratamen-
to do doente oncológico. 
QUIMIOPROCESS responde às necessidades diárias que a 
gestão farmacoterapêutica do doente oncológico requer. 
É uma aplicação desenvolvida em parceria com algumas 
das mais prestigiadas Instituições de Saúde Portuguesas, 
mediante um processo multidisciplinar e cuja filosofia tem 
um âmbito de cooperação entre os diversos profissionais 
de saúde, com o objectivo de prestar os melhores cuidados 
de saúde aos doentes oncológicos.
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Nome: Tecmic
Data de Fundação: 1988
CEO: João Barata
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal (Arruda dos Vinhos e Oeiras) e Brasil (São 
Paulo e Rio de Janeiro)
Outros Países onde atuam: América Latina, (México, Colômbia, 
Guatemala e Peru), África (Angola e Moçambique) e Europa 
comunitária
Principais Clientes: CTT, CARRIS, Transportes Luís Simões, Banco de 
Portugal, Vodafone, Estradas de Portugal, ACP, ESEGUR, Alliance 
Healthcare, DST, CASAIS, Tracar e Câmara Municipal de Cascais

Contactos:
Portugal | Taguspark, Edifício Ciência II 
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº13, 3A | 2740-120 Porto Salvo 
Tel.: +351 214 228 800 | Fax: +351 214 228 809

Brasil | São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234, Andar 8°, Conj. 82 
CEP 01451-001  São Paulo-SP
Tel: (+55) 11-3034-1568

www.tecmic.com
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A Tecmic é uma empresa de forte base tecnológica, 
com mais de 20 anos de existência no mercado, que 
atua na conceção, desenvolvimento e produção de 

soluções integradas de engenharia e sistemas de informa-
ção que otimizam a gestão dos vários recursos externos 
das organizações: gestão de frotas, gestão de equipamen-
tos remotos, gestão de acessos, entre outras aplicações.
Acreditando na excelência das suas soluções, a Tecmic leva 
‘literalmente’ ao interior das organizações, em tempo real e 
de forma automática, a atividade situada no exterior. Desta 
forma, os gestores dispõem de uma ferramenta essencial 
para otimizar processos e recursos, o que resulta na redu-
ção de custos e consequentes ganhos de produtividade.
Fundada em 1988 a Tecmic desenvolve e inova de forma 
contínua, sendo atualmente líder nas soluções que ofere-
ce. Realiza desde a conceção até à implementação dos sis-
temas que comercializa, com recursos humanos, técnicos 
e materiais próprios.

Oferta

Da abrangente gama de produtos Tecmic, destacamos o 
XTraN Passenger, um sistema tecnologicamente avança-
do de gestão e suporte operacional para o transporte de 
passageiros, que integra o computador de bordo com o 
sistema de gestão e controlo central. Não é apenas um 
sistema de georeferenciação, mas antes um sistema de 

ajuda à operação e informação ao passageiro multicanal 
que permite gerir a oferta e a regularidade do transporte 
público, através da gestão e controlo de serviços, viagens, 
percursos e paragens.
Com este sistema as empresas adquirem as ferramentas 
necessárias para aumentar a qualidade do serviço presta-
do e os níveis de segurança do mesmo. Tal reflete-se num 
maior número de passageiros, ao mesmo tempo que tor-
na as empresas mais competitivas, já que lhes fornece as 
ferramentas essenciais para uma gestão eficaz de todos os 
recursos humanos e materiais envolvidos na atividade.
Sendo uma solução escalável, este sistema permite acom-
panhar o crescimento dos clientes e das suas necessida-
des. A versão light permite começar com um sistema iso-
lado, sem planeamento de horários, que pode ir evoluindo 
faseadamente até chegar aos sistemas integrados com 
planeamentos automatizados, sistemas de multimédia a 
bordo e contagem automática de passageiros.
De forma complementar à informação de gestão, a solução 
XTraN Passenger permite que os operadores possam dis-
ponibilizar informação de previsão de tempos de viagem 
aos seus clientes, através de diferentes canais: SMS, E-mail, 
WEB e através de painéis de informação ao público instala-
dos nas paragens. Estas funcionalidades são uma mais-valia 
para os clientes ao reduzirem a incerteza da espera por um 
transporte público, aumentarem o conforto dos utilizadores 
e, dessa forma, aumentarem a sua fidelização.
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Nome: TIMWE
Data de Fundação: 2002
CEO: Diogo Salvi
Sede: Lisboa
Escritórios: Argélia, Angola, Moçambique, Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, 
Paraguai, Peru, Hong Kong, Cazaquistão, Malásia, Arábia Saudita, 
Turquia, Emirados Árabes Unidos, Polónia, Portugal, Rússia, 
Sérvia, Espanha e Azerbaijão
Outros Países onde atuam: Mais de 75 países nos 5 Continentes
Equipa: 300 Colaboradores
Principais Clientes: Unitel, Vivo, Claro, TIM, Oi, Unicef e ENOC

Contactos:
Avenida Infante Santo, 2H, 3
1350-178 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 212 487 800

www.timwe.com
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A TIMWE (www.timwe.com) é um fornecedor global de 
soluções de monetização móvel, focado nas áreas de 
mobile marketing, mobile entertainment e mobile mo-

ney. Com operações em mais de 75 mercados nos cinco con-
tinentes, geridas através de 26 escritórios, a TIMWE tem uma 
forte presença no seu principal mercado, a América Latina, e 
está rapidamente a crescer em vários países da África, região 
Ásia-Pacífico, Europa e Médio Oriente. Em 2011, a TIMWE ob-
teve receitas mundiais no valor de 281 milhões de euros.

Oferta

Mobile Marketing
Os dispositivos móveis estão a moldar as vidas e as opções 
dos consumidores. Potenciando a nossa equipa de especia-
listas, a nossa inteligência móvel e a nossa tecnologia proprie-
tária, concebemos e implementamos soluções de mobile 
marketing de grande impacto, permitindo aos nossos clien-
tes alcançar e interagir com os seus consumidores de forma 
segmentada e personalizada, em qualquer momento e em 
qualquer lugar. Graças à nossa capacidade de implementa-
ção, experiência comprovada no aumento de receitas e no 
retorno sobre os investimentos de marketing, conquistámos 
a confiança de empresas de renome, no fornecimento de so-
luções de mobile marketing.
• Estratégias Mobile Marketing
• Campanhas de Marketing com base no desempenho
• Programas de Fidelização

Mobile Entertainment
Os consumidores estão a mudar a um ritmo acelerado e a 
exigir a cada momento novas formas de entretenimento. 
Fornecemos soluções integrais de entretenimento móvel, 
que compreendem o fornecimento de conteúdos, a gestão 
e disponibilização dos mesmos, bem como ações de publi-

cidade e faturação dos serviços de entretenimento móvel 
aos consumidores finais. A nossa equipa e as nossas parcerias 
estratégicas com prestigiados proprietários de conteúdos, 
permitem-nos apresentar uma carteira alargada de entrete-
nimento móvel de vanguarda, incluindo infotainment, jogos, 
música, vídeos e aplicações, entre outros, quer a nível local 
quer global. A nossa tecnologia proprietária permite-nos dis-
ponibilizar excelentes experiências de entretenimento móvel 
de fácil integração. Como tal, as nossas soluções de entrete-
nimento móvel desencadeiam um aumento das receitas e 
dos resultados ao despoletar, de forma eficaz, a aquisição de 
novos clientes e melhorando os níveis de consumo e de leal-
dade dos já existentes.
• Soluções para monetização de conteúdos
• Gestão de portais

Mobile Money
Os telemóveis estão a assumir um papel ativo no dia a dia dos 
consumidores. Cada vez mais, os consumidores utilizam o te-
lemóvel para aceder a entretenimento, pagar as suas contas, 
reservar bilhetes, efetuar transferências bancárias ou redimir 
vouchers. Tirando partido das nossas ligações aos operadores 
móveis e do nosso conhecimento das tecnologias móveis 
(SMS, WAP, USSD, NFC), disponibilizamos soluções de mobile 
money rápidas, fáceis e seguras. Explorando as potencialida-
des da nossa tecnologia proprietária, estamos em condições 
de implementar as nossas soluções através de uma API sim-
ples e universal e proporcionamos experiências simples e 
integradas de mobile money. As nossas soluções de mobile 
money funcionam 24 horas por dia, não exigem cartões nem 
registo e permitem que os comerciantes atraiam novos seg-
mentos de consumidores e aumentem as suas receitas.
• Soluções de faturação
• Soluções de micro-pagamentos baseadas em aparelhos 

móveis
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Nome: Ubisign
Data de Fundação: 2005
CEO: Pedro Machado
Sede: Braga
Escritórios: Braga (Portugal)
Outros Países onde atuam: França, Brasil, Angola e Moçambique
Principais Clientes: Associação de Municípios do Vale do Ave, 
Câmara Municipal de Braga, Escola Profissional de Braga, Escola 
Profissional do Alto Minho Interior, Biblioteca de Viana do 
Castelo, Universidade do Minho, Centro de Computação Gráfica, 
Socieduca, CITEVE, Rodoviária do Alentejo, GALP, Jaba Recordati, 
Centro Comercial Allegro, Remax, Eureka Shoes, PLP Brasil e 
IDStone (França)

Contactos:
Edifício Olympus II, 
R. Cidade do Porto, 79
4709-003 Braga, Portugal
Tel: + 351 253 149 255 | Fax: + 351 253 309 909

www.ubisign.com
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A Ubisign é uma empresa que surgiu fruto de um projeto 
de spin-off da Universidade do Minho em 2005, após 
o resultado vencedor de um concurso de novas ideias 

de negócio de base tecnológica, promovido pela CCRDN e 
pela ADI. Enquanto empresa tecnológica portuguesa integra 
o projeto empresarial PRIMAVERA SGPS e dedica-se ao desen-
volvimento e comercialização de soluções de software para o 
mercado de Digital Signage/TV Corporativa.

A  Ubisign tem procurado manter a veia da inovação com um 
fluxo permanente de circulação de ideias, quer internamente, 
quer em estreita parceira com o Sistema Científico Nacional, 
nomeadamente com a Universidade do Minho e com o Cen-
tro de Computação Gráfica, através da participação conjunta 
em projetos nacionais e europeus de I&D e da colaboração 
frequente com os programas de estágios, de mestrados e de 
doutoramentos da Universidade. Esta aposta inquestionável 
no fator inovação tem vindo a ser evidenciada pela imple-
mentação de um Sistema de Gestão da Investigação Desen-
volvimento e Inovação que se encontra certificado.

Oferta
A Ubisign oferece um serviço de Digital Signage - uma pode-
rosa ferramenta de comunicação que permite uma comuni-
cação dirigida através da utilização de ecrãs estrategicamente 
colocados em locais públicos ou privados -, disponibilizado 

via web através do modelo SaaS (Software as a Service) e que 
garante todas as ferramentas necessárias à edição de canais, à 
distribuição desses canais para os ecrãs selecionados, à apre-
sentação desses canais e à monitorização e reporting dos 
conteúdos apresentados. Com este modelo, o investimento 
inicial para a criação de uma rede de Digital é substancialmen-
te reduzido, por eliminação de toda a infraestrutura central 
(hardware, software, comunicações e serviços), limitando o 
investimento ao equipamento terminal (ecrãs e mini-PCs) e à 
renda do serviço. O modelo SaaS tem ainda como vantagem 
a atualização permanente do software sem custos acrescidos 
para o cliente.
Fruto de um acordo de representação assinado com a Intel, 
a Ubisign representa em Portugal, a solução de métricas de 
audiências Intel AIM Suite, uma solução de Anonymous Vídeo 
Analytics (AVA) que permite aferir, de forma precisa, o perfil 
(sexo e escalão etário) e os tempos de exposição da audiência 
dos ecrãs onde está instalada. Permite ainda a segmentação 
de conteúdos em tempo-real, em função do perfil da audiên-
cia num determinado momento.
A Ubisign dispõe ainda de uma solução de suporte de catá-
logos digitais interativos, com suporte à interação gestual e 
que tira partido das potencialidade da tecnologia AVA para 
uma melhor segmentação de conteúdos e para a geração 
de dados analíticos do seu impacto e respectivo retorno do 
investimento.
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Nome: Via Verde
Data de Fundação: 1991
Presidente: António Nunes de Sousa
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal
Equipa: 135 Colaboradores
Principais Clientes: 2,9M de clientes, Todas as concessionárias de 
autoestradas e pontes com portagem, Operadores de parques de 
estacionamento e McDonald’s

Contactos:
Quinta da Torre da Aguilha - Edifício Via Verde
 2785-599 S. Domingos de Rana
Tel.: +351 707 500 900 | Fax: +351 21 444 85 65

www.viaverde.pt
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A Via Verde foi criada em 24 de abril de 1991, sendo 
um dos símbolos mais visíveis da capacidade de 
inovação da engenharia portuguesa, e uma de-

monstração da constante capacidade de evolução de um 
serviço, com o propósito de adaptar e aumentar a sua 
oferta.
Vinte anos depois da sua estreia, a Via Verde equipa meta-
de do parque automóvel nacional. A curto prazo 3 dos 5,8 
milhões de veículos que circulam em Portugal serão servi-
dos por este sistema inovador de pagamento de serviços 
rodoviários, totalmente desenvolvido no nosso país.

Oferta 
Tecnologia
A Via Verde é a solução tecnológica, introduzida nas au-
toestradas portuguesas em 1991, para permitir aos au-
tomobilistas pagar taxas de portagens sem ter de parar, 
através de uma comunicação rádio entre uma unidade de 
bordo (o identificador) e o equipamento instalado na via 
(antenas instaladas nas portagens ou em pórticos), cujo o 
pagamento das transações registadas é efetuado através 
da associação a um cartão de débito. Na última década, 
a Via Verde enriqueceu a sua gama de serviços com um 
conjunto de aplicações novas, aptas a dar resposta a novas 
e crescentes necessidades dos consumidores.

Serviços Via Verde
Em 2002, e cada vez mais centrado na facilidade e na 
mobilidade do automobilista, a Via Verde “sai do alcatrão” 
e cria serviços inovadores de pagamento com o mesmo 
identificador, nomeadamente, através da celebração de 
uma parceria com a GALP, resultando na instalação do 

serviço nas principais áreas de serviço desta empresa pe-
trolífera. Neste ano, é criada uma parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa e é estendida a funcionalidade Via 
Verde ao controlo de acessos aos principais bairros his-
tóricos da cidade, começando pelo mítico Bairro Alto. No 
final de 2003, e em parceria com a Emparque, a Via Verde 
é lançada como um meio de pagamento nos principais 
parques de estacionamento do operador. Esta solução é 
muito bem recebida pelos clientes, e rapidamente esten-
deu-se a parques de outros operadores, tornando-se num 
sucesso sem precedentes.

Penetração dos serviços Via Verde
A Via Verde é hoje uma realidade na vida de quem con-
duz, que existe para facilitar o dia a dia do automobilista. 
O sistema pode ser utilizado em mais de 1600 quilómetros 
de autoestradas, mais de 90 parques de estacionamento, 
aproximadamente 100 postos de abastecimento de Norte 
a Sul do país, e em cinco zonas históricas de acesso restri-
to. Um sucesso traduzido em números, que permitiu mais 
uma parceria recente, desta vez na área da restauração, 
com a McDonald’s, que instalou o serviço, ainda em fase 
piloto, em três McDrives.

Atendimento ao cliente
Com uma cobertura nacional, distribuída numa rede de 
16 lojas, a Via Verde oferece um atendimento personali-
zado, assistência técnica e comercialização de produtos e 
serviços. A Via Verde tem ainda um número de apoio ao 
cliente, o qual permite o acesso a uma série de serviços, 
à distância de um telefonema (707 500 900 dias úteis das 
08.30h às 20.30h).

Nome: Vortal
Data de Fundação: 2000
CEO e Presidente Executivo: Rui Dias Ferreira
Sede: Porto 
Escritórios: Portugal (Lisboa e Porto), Espanha, Reino Unido e 
República Checa
Equipa: 113 Colaboradores
Principais Clientes: ANCP, ANA AEROPORTOS, GALP, Santa Casa 
da Misericórdia, 50% das Autarquias em Portugal, 90% dos 
Hospitais em Portugal e 60% das 100 Maiores Empresas 
Construtoras em Portugal, Governo da República Checa, 
Ayuntamiento de Vigo e Diputación de Burgos

Contactos:
Edifício Visconde de Alvalade 
Rua Prof. Fernando da Fonseca, 3.º 
1600-616 Lisboa
Tel.: +351 210 325 000 | Fax: +351 210 325 010

www.vortal.biz
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A Vortal disponibiliza soluções de plataformas eletró-
nicas de contratação e é um dos maiores prestado-
res de serviços de eSourcing e eCommerce na Euro-

pa. Com recurso às tecnologias de informação, desenvolve 
ferramentas que permitem que empresas compradoras 
comprem mais barato, com maior eficiência e que empre-
sas fornecedoras tenham acesso a mais oportunidades de 
negócio e a mais vendas.
Como operador de mercados eletrónicos G2B2B (Gover-
nment to business to business), a empresa serve mais de 
40.000 empresas em três continentes e 2.000 entidades 
adjudicantes, com a missão de ajudar os clientes a com-
prar melhor e vender mais para atingir um desempenho 
superior através de uma plataforma colaborativa de alto 
desempenho.

Oferta

A Vortal disponibiliza soluções de plataforma eletrónica 
que permitem a realização de todo o processo de contra-
tação sem recurso ao uso de papel. Através de mercados 
segmentados por setor de atividade, coloca ao dispor dos 
seus utilizadores soluções de negócio que possibilitam o 
encontro da oferta e da procura para criar condições de 
mercado perfeitas.
As plataformas Vortal são um sistema alternativo ao mode-
lo clássico de contratação (via papel, telefone, fax), alicer-
çando as comunicações entre compradores e fornecedo-
res em vias eletrónicas, simplificando e agilizando todo o 
processo de compra.

• Identificação dos melhores fornecedores de produtos e 
serviços – Supplier Network

• Suporte ao processo de consulta ao mercado e negocia-
ção – eSourcing Suite

• Pré-venda, gestão de propostas, gestão da produtivida-
de comercial, informação estruturada sobre o mercado 
e sobre a concorrência – eCommerce Suite

• Rede colaborativa entre compradores e fornecedores – 
eMarketplace

• Acesso móvel à plataforma para monitorização da evo-
lução dos negócios – Mobile

Contrato de concessão na República Checa

Em setembro de 2011, a Vortal celebrou um contrato de 
concessão com o Governo da República Checa, para os 
próximos 5 anos, para a operação de uma plataforma de 
contratação pública eletrónica no país, envolvendo cerca 
de 450 entidades públicas e um valor aproximado de 12,5 
milhões de euros. A partir de 2012, todas as entidades ad-
judicantes da administração central da República Checa 
estarão obrigadas à utilização de plataforma eletrónica de 
contratação.
Tendo sido a única empresa estrangeira a ser qualificada, 
a Vortal adquiriu o operador incumbente local, a Allytra-
de, passando a contar com mais de 100 organismos pú-
blicos clientes e mais de 10.000 fornecedores na Repúbli-
ca Checa. Com esta operação, a Vortal cumpre o objetivo 
de estar entre os 3 principais players nos mercados em 
que opera.
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Nome: WeDo Technologies
Data de Fundação: 2001
Presidente: Rui Paiva
Sede: Lisboa
Escritórios: Portugal, Austrália, Brasil, Chile, Egito, Espanha, Estados 
Unidos da América, França, Irlanda, Malásia, México, Panamá, 
Polónia, Reino Unido e Singapura 
Outros Países onde atuam: Afeganistão, Albânia, Andorra, Angola, 
Argentina, Arménia, Bangladesh, Bósnia, Ilhas Virgens Britânicas, 
Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
República Dominicana, Equador, Peru, Qatar, Roménia, Rússia, 
Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uganda, 
Ucrânia, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, entre outros 

Equipa: 400 Colaboradores
Principais Clientes: Açoreana Seguros , Caixa Geral de Depósitos , Digicel, 
empresas de Retalho na América Latina , Grupos Beeline, Orange, 
Orascom, Seguradoras na América Latina , Sonae Distribuição , 
Telefonica, Turkcell e Vodafone

Contactos:
Edifício Picoas Plaza
Rua do Viriato, 13E núcleo 6 - 4º andar 
1050-233 Lisboa
Tel.: + 351 210 111 400 | Fax: + 351 210 111 401

www.wedotechnologies.com
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A WeDo Technologies é líder mundial em garantia de 
receita e de negócio (revenue e business assuran-
ce). A empresa disponibiliza software e serviços de 

consultoria especializada com vista a analisar, de forma 
inteligente, grandes quantidades de dados, para organiza-
ções que queiram atingir os objetivos a que se propõem 
perante os seus acionistas. Através dos seus produtos e 
serviços, a WeDo Technologies ajuda assim a reduzir ou eli-
minar falhas operacionais ou de negócio, permitindo que 
as empresas obtenham um retorno sobre o investimento 
significativo através da proteção de receita e da redução 
de custos. O software RAID Business Assurance tem sido 
implementado com sucesso nas diferentes indústrias de 
telecomunicações, retalho e banca, entregando resulta-
dos de negócio significativos e um efetivo rápido retorno 
do investimento.
A WeDo Technologies colabora com empresas de renome, 
líderes mundiais dos setores financeiro e de retalho, e mais 
de 100 operadoras de telecomunicações em cerca de 80 
países, contando com uma equipa de mais de 400 profis-
sionais altamente qualificados.

Acionista da Empresa
A WeDo Technologies é detida pelo maior grupo não-fi-
nanceiro português – o Grupo Sonae, com 61.000 colabo-
radores em 18 países. O grupo trabalha em setores como 
o Retalho, Imobiliário, TMT, indústria da madeira e outras 
áreas de negócio, com maior presença em Portugal.

Oferta 
Um inovador em software de Revenue e Business Assu-
rance
As organizações estarão em risco se não conseguirem re-
solver os problemas muito reais de Revenue e Business As-

surance. À medida que as condições comerciais se tornam 
cada vez mais competitivas e as tecnologias que supor-
tam o sucesso continuam a aumentar em complexidade, 
a monitorização dos processos de negócio e o controlo de 
atividades têm-se tornado vitais para o futuro de qualquer 
empresa.
Revenue e Business Assurance (Garantia de Receita e de 
Negócio), por vezes também conhecidos por “Proteção 
de Lucro de Receita”, são domínios onde a WeDo Tech-
nologies – através dos seus softwares e serviços – se tem 
tornado reconhecida como uma empresa em constante 
inovação e verdadeira líder de mercado.

Gestão e Suporte ao Negócio
Para reduzir as lacunas existentes entre a estratégia e a 
execução de forma a otimizar o desempenho, várias em-
presas de todo o mundo contam já com as Soluções e Sis-
temas de Apoio ao Negócio da WeDo Technologies para 
alcançar a excelência empresarial.
A inteligibilidade fornecida pelo nosso portefólio de solu-
ções pode ajudar as empresas a enfrentar desafios como:
• Gestão de Roaming
• Controlo de Cobranças e Crédito
• Gestão de Incentivos
• Gestão de Processos
• Retenção de Dados
• Gestão de Valor do Cliente
• Gestão de Mediação

Serviços de Consultoria
Sob a marca “Praesidium”, a WeDo Technologies disponi-
biliza consultoria de negócio ao nível internacional, tendo 
trabalhado com mais de 150 empresas em 80 países por 
todo o mundo.
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SUCCESS WITHOUT FRONTIERS

Nome: Way2inov
Data de Fundação: 2002
Presidente: Hélio Cabrita
Sede: Faro
Escritórios: Portugal (Faro e Lisboa), Moçambique, Cabo Verde e 
Brasil
Outros Países onde atuam: Angola, EUA, Espanha e Reino Unido
Equipa: 18 Colaboradores
Principais Clientes: Olá Gelados, Sonae Portugal, Optimus 
Alive, Optimus, Leroy Merlin, Book.it, Museu São Roque, 
Marina Parques das Nações, Acral, Hospital CUF, Juicy Oasis, 

Discotecas Bliss, Seven e Manta Beach; Grupo Ibersol, Letra 7, ACRAL, 
Universidade do Algarve, Associação Académica da Universidade do 
Algarve, Moedograve

Contactos:
Avenida 5 de Outubro, 82 1ºD
8000-076 Faro
Tel: +351 289 817 771 | Fax: +351 289 817 772
Email: info@way2inov.pt

www.way2inov.pt
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AWay2inov, com sede em Faro, é uma software-house 
focada nas áreas de sistemas, consultoria e desenvol-
vimento. Com mais de 10 anos de existência, a Way2i-

nov tem acompanhado a mudança de paradigmas das TI’s, 
procurando responder a clientes cada vez mais exigentes 
e oferecendo serviços inovadores e de fácil utilização. Uma 
equipa multidisciplinar garante as várias fases de cada projec-
to, desde o seu desenvolvimento à comercialização. A tecno-
logia acessível a todos, independentemente do seu conhe-
cimento informático, é uma das premissas da Way2inov. As 
nossas soluções são simples de usar, baratas e acima de tudo 
direccionadas para o que o cliente necessita. O nosso sucesso 
a nível de soluções de comunicação é revelador da aposta 
nesta área, permitindo um manuseamento de conteúdos in-
tuitivo por parte de gestores e uma recepção de conteúdos 
simples e interactiva com os diferentes públicos.

Oferta

A inovação dos nossos produtos é parte fundamental das 
soluções desenvolvidas. Através de diversas ferramentas de 
Data Mining, o foco na comunicação de conteúdos rele-
vantes para os nossos clientes estão assentes em todas as 
nossas soluções.

Way2DS - A nossa solução de Digital Signage (televisão cor-
porativa) é um sistema de difusão de conteúdos multimédia 
inovador e fácil gestão. A plataforma permite ao utilizador 
construir, gerir e manipular a partir de um ponto central 
conjuntos de conteúdos multimédia idênticos ou diferen-
ciados. Esta difusão pode ser feita em locais seleccionados e 
dispersos geograficamente, através de uma rede local ou via 
internet. O Way2DS é a solução ideal para a divulgação de 
produtos, serviços, promoções, notícias, eventos, conteúdos 
informativos e/ou publicitários. A solução e plataforma de 

gestão foram desenvolvidas de modo a tornarem todos os 
processos intuitivos para os gestores de conteúdos. Com o 
Way2DS é ainda possível modernizar a imagem de qualquer 
empresa e potenciar a sua comunicação.

Wifi4media - A nossa solução de Wifi com publicidade 
direccionada e segmentada comunica o que “realmente in-
teressa” ao utilizador do Hotspot. A nossa solução está direc-
cionada para espaços ou estabelecimentos de qualquer di-
mensão que pretendam fornecer o serviço de internet Wifi 
aos seus clientes ou rentabilizar um Hotspot já existente. As 
ferramentas de Data Mining da nossa solução permitem-
-nos segmentar e melhor direccionar a comunicação a ser 
transmitida a cada utilizador. O Wifi4media permite ainda a 
recolha de relatórios e estatísticas detalhadas e em tempo 
real, bem como a realização de diversas campanhas e difu-
são de diferentes conteúdos em simultâneo.

Personal Assistant - Esta solução assume as funções de 
um assistente pessoal exclusivo e inovador. Concebido 
para tablet’s e sinalética digital interactiva, a nossa solução 
propõe-se a aumentar a interacção entre os visitantes e os 
agentes turísticos de cada região. Através da nossa platafor-
ma é possível evitar longas esperas no lobby do seu Hotel 
ou empresa e padronizar áreas de Serviços a Clientes, tudo 
enquanto o seu cliente é atendido por um “assistente pes-
soal” adaptado às características de cada um dos clientes. 
Através de ferramentas de Data-Mining é possível apre-
sentar conteúdos e locais de atracção que correspondam 
aos interesses dos visitantes, independentemente do local 
onde se encontrem. A divulgação da programação cultural 
da região, fidelização de clientes e relatórios de visitas e es-
tatísticas é ainda possível através do Personal Assistant. De 
momento esta solução está a ser implementado na região 
do Algarve e da Andaluzia.
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Nome: Winsig
Data de Fundação: 2008
Fundador e CEO: Nuno Archer
Sede: Porto 
Escritórios: Lisboa, Porto e Luanda
Outros Países onde atuam: Espanha, Angola, Moçambique e 
Cabo Verde
Equipa: 41 Colaboradores
Principais Clientes: 300 clientes nas áreas da Indústria, 
Construção, Produtos Químicos, Logística, Distribuição, 
Transportes, Ensino, Gráficas, Editores, Informática, 
Serviços, Grossistas e Retalho

Contactos:
Lisboa
Rua Central Park, 6 - 3º C | 2795-242 Linda-a-Velha
Tel.: +351 218 299 150

Porto
Rua Barata Feyo, 140 - 1º, Sala 1.08 | 4250-076 Porto
Tel.: +351 218 299 150

Luanda
Rua Dr. Tomé Agostinho Neves 28, Zona 5
Bairro da Maianga Ingombota, Luanda, Angola
Tel.: +244 930 804 601

www.winsig.pt

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIÇOS

MEDIA

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

A Winsig é uma empresa especializada no forneci-
mento de soluções de gestão integrada com o Sof-
tware PHC, apresentando uma elevada capacidade 

de criação de soluções customizadas e fortes competên-
cias no módulo PHC Manufactor (onde tem a maior equi-
pa PHC do mercado) e no desenvolvimento Web e mobi-
le. Enquanto Parceiro PHC Enterprise - a certificação mais 
avançada, a empresa garante que os seus projetos são 
executados por consultores com capacidade para analisar, 
auditar, implementar e parametrizar todas as gamas e mó-
dulos PHC destinados às PMEs, quer com o licenciamento 
habitual (PHC CS) quer com o modelo SaaS (Software as 
a Service alojado na cloud - PHC FX). A Winsig é o maior 
parceiro da PHC, com 31 consultores certificados, tem 
projetos em Portugal, Espanha, Angola e Moçambique, e 
disponibiliza centros de operação e apoio ao cliente em 
Lisboa, Porto e Entroncamento.

Porquê a Winsig?
l Maior parceiro  da PHC
l Primeira empresa a concluir a certificação para Portugal 

e Angola
l Estatuto de PME Excelência
l Mais de 300 implementações de software PHC e mais de 

20 anos de experiência na implementação de Soluções 
de Gestão

l Maior equipa do mercado no módulo PHC Manufactor 
(Indústria)

l Desenvolvimento in-house de soluções direcionadas a 
nichos específicos e elevadas competências nas áreas 
da Web, mobilidade e cloud

Oferta
Software PHC
Módulos standard, customizados pela Winsig face à reali-
dade de cada cliente.

Soluções Winsig
SIG.Advogados: aplicação chave-na-mão para a gestão 
integrada de processos jurídicos
SIG.Componentes Automóvel: solução para a gestão e 
controlo rigoroso das quantidades entregues e planea-
mento das entregas previstas
SIG.Construção: solução de gestão adaptada às necessi-
dades específicas do mercado da construção e obras
SIG.Equipamentos: solução que adapta o PHC Manufac-
tor e o PHC Gestão às necessidades específicas da produ-
ção de equipamentos eletrónicos

ATIVIDADES

TELECOMS

FINANCEIRO

COMUNICAÇÃO,
MEDIA E TI

TRANSPORTES E
LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

DEFESA E 
SEGURANÇA

SAÚDE E 
EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO  
IMOBILIÁRIO

SERVIÇOS, 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO

TURISMO, 
HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO

UTILITIES E 
AMBIENTE

SETORES

AERONÁUTICA E
AEROESPACIAL

Soluções Integradas
de Gestão

SIG.Logística: solução desenvolvida pela Winsig para a 
gestão e controlo rigoroso das quantidades entregues e 
planeamento das entregas previstas
SIG.Moldes: solução para a gestão de moldes que permi-
te controlar toda a informação de clientes, fornecedores 
e produção
SIG.Plásticos: solução para a gestão da indústria de inje-
ção e/ou extrusão de plásticos
SIG.Suporte: solução para a otimização do tempo dos téc-
nicos e aumento da eficácia no serviço ao cliente
SIG.Têxtil: solução para a gestão dos processos produti-
vos, desde o desenho dos artigos até às encomendas, em-
balamento e faturação
SIG.Gabinetes Contabilidade: inclui as soluções WIN.Ga-
binetes Import e WIN.Gabinetes Impostos

Add-ons Winsig
WIN.Armazéns: solução de mobilidade chave-na-mão 
para a gestão de armazéns que funciona com aparelhos 
portáteis de leitura ótica
WIN.Balanças: interface de comunicação para balanças 
compatível com todas as gamas de software PHC e com 
os modelos Bizerba
WIN.Cartão Cliente: template que automatiza e facilita 
a gestão de Cartões de Fidelização de Cliente e Vales de 
Cartões de Cliente
WIN.Débitos Vencidos: add-on que automatiza o envio dos 
Débitos Vencidos por e-mail, de forma simples e rápida
WIN.Escalas: solução para a gestão de escalas de serviço 
de forma simples e automatizada
WIN.Magento: conjunto de módulos aplicacionais que 
permitem criar uma loja online através da interligação do 
PHC com o Magento
WIN.Painel de Produção: automatiza a  recolha de infor-
mação sobre novas produções, produções em curso ou  
retrabalho de acordo com a tarefa a desenvolver
WIN.Peças Auto: solução desenvolvida pela Winsig com 
base na  plataforma PHC e TecDoc

Web 
Desenvolvimento de lojas Online B2B e lojas Online B2C 
chave-na-mão integradas com o Software de Gestão PHC 
e sites com gestor de conteúdos que facilitam, simplificam 
e aceleram a publicação da informação. 

Mobile
Desenvolvimento de aplicações nativas para dispositivos 
móveis.
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Rua Paulo da Gama, 629 | 4150-589 Porto 
Tel: + 351 220 997 982
E-mail: geral@anetie.pt 
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