


30

Fórum

Fernando Amaral
Chairman e CEO

Sendys Group 
O principal desafio que se nos coloca, sendo um 
grupo formado por três empresas de software de 
gestão (Sendys, Alidata e Masterway) a operar 
em Portugal, assenta no nosso ADN: oferecer o 
mais elevado nível de serviço ao cliente. Para isso, 
é fundamental investir no conhecimento apro-
fundado do cliente, fazer consultoria e apresentar 
soluções inovadoras e customizadas. As tendências 
tecnológicas exigem cada vez mais competências, 
e o cliente tem um elevado conhecimento das suas 
necessidades, e ideias concretas do que pretende. 
Aliado às novas tecnologias, novos dispositivos, 
novas formas de gestão, mobilidade e permanente 
necessidade de informação atualizada a qualquer 
hora em qualquer lugar, soluções verticais que cum-
pram funções específicas complementares da gestão, 
representam desafios constantes na nossa missão 
de tornar os processos empresariais mais eficientes 
com todas estas variáveis. Foi a responder a esses 
desafios que crescemos. Mais agilidade corporativa, 
mais competitividade, integração de sistemas, 
transformação digital, desenvolvimento de soluções 
inovadoras que acrescentem valor, e melhoria da 
experiência do cliente são os nossos desafios diários. 
Oferecermos a cada cliente a solução personalizada 
mais eficiente é o grande desafio.

João Pedro Duarte
Country manager 

Seqr Southern Europe 
(Seqr Payments)
Para assegurar o desenvolvimento e crescimento 
das TIC há inúmeros desafios que têm de ser 
tomados em conta. Destes, saliento dois do ponto 
de vista empresarial. Em primeiro lugar, a aposta 
das empresas em aumentar o seu investimento 
em Investigação e Desenvolvimento, fator crucial 
quando, num mundo cada vez mais global e com-
petitivo, pretende-se criar uma oferta de serviços e 
produtos diferenciadores e com elevado potencial 
de crescimento, que consigam responder às novas 
necessidades da realidade atual.

Em segundo lugar, a capacidade que as empresas 
têm em conseguirem atrair e reter os seus colabora-
dores altamente qualificados, bem como apostar na 
formação dos mais novos, partilhando experiências 
e fornecendo-lhes autonomia, flexibilidade e 
responsabilidade. Destaco ainda as várias iniciativas 
têm sido feitas, e devem continuar, de fomentar 
o desenvolvimento das TIC em Portugal, desde a 
disponibilização de vários fundos de suporte às em-
presas, o apoio dado por várias entidades públicas 
e privadas na divulgação e promoção dos produtos 
“Made in Portugal”, suportados com o crescente 
sucesso de “internacionalização” de empresas TIC 
portuguesas que têm sabido conquistar o seu lugar 
num mundo cada vez mais digital.

Madalena Cascais 
Tomé
CEO

SIBS
Os desafios são grandes, sobretudo num contexto 
altamente dinâmico e competitivo, em que a 
concorrência é cada vez mais global e a evolução 
tecnológica e digital está a alterar paradigmas e 
modelos de negócio. Portugal tem de evoluir e 
manter-se relevante no contexto europeu, num 
entorno competitivo e tecnológico cada vez mais 
intenso. Se por um lado, a transformação digital 
é uma inegável oportunidade para as empresas se 
redefinirem, por outro lado, lança desafios extrema-
mente complexos às organizações, aos consum-
idores e aos reguladores. A evolução tecnológica 
massifica a oferta de serviços de mobilidade e de 
natureza digital que procuram dar resposta às neces-
sidades cada vez mais exigentes dos utilizadores. A 
tecnologia está, por isso, ao serviço das organizações 
para dar respostas a este desafio da omnicanalidade, 
tornando os seus negócios cada vez mais acessíveis, 
permitindo-lhes maximizar as suas capacidades, 
reformulando a forma como distribuem os seus 
serviços e contactam os seus clientes. A regulação 
deverá acompanhar este movimento nomead-
amente no que diz respeito à digitalização e à 
globalização, não só no contexto da transformação 
digital, que está a introduzir alterações a um ritmo 
e profundidade sem precedentes, mas também pela 
existência de um mercado e players de dimensão 
global, com soluções interoperáveis em várias 
geografias. Enquanto líder no desenvolvimento 
tecnológico de soluções inovadoras, a SIBS 
continua empenhada no desenvolvimento de 
soluções a pensar nas necessidades e hábitos dos 
portugueses, fiel à sua missão de disponibilizar as 
mais modernas, convenientes e seguras soluções 
de pagamentos e de tecnologia.

Miguel Fontes
Director Executivo

Startup Lisboa
Para que as TIC se desenvolvam ainda mais 
em Portugal é fundamental continuar a atrair, 
reter e formar profissionais de qualidade – “It’s 
all about talent”. Também por isso, precisamos 
de continuar a apostar num ambiente cada vez 
mais cosmopolita que nos exponha como país à 
inovação e à criatividade, provocando sinergias 
entre diversos setores, dos mais tradicionais aos 
digitais, e agentes de inovação.

Augusto Soveral
Country manager

Tech Data Portugal
É inegável a importância do TI para o desenvolvi-
mento dos negócios. Estamos num complexo e 
desafiante processo de Transformação Digital 
– diria aliás que é uma nova revolução industrial 
– e as empresas têm rapidamente de se preparar 
para esta nova realidade, onde se torna impera-
tivo colocar o TI no centro da definição da sua 
estratégia. O desafio de adaptação a este processo 
e às novas tendências – cloud computing, internet 
das coisas (IoT), cibersegurança, entre outras – é 
grande, resultando a meu ver numa verdadeira 
oportunidade para o sector de TI em geral!

Pedro Gonçalves
Chief Information 
Officer

Teleperformance Portugal
Não há valor das TI separadas de valor do negócio 
e na era da revolução tecnológica são cada vez mais 
diminutos os casos de valor de negócio separados 
das TI. A era de transformação digital em que 
vivemos transporta-nos para um contexto onde 
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A Saphety (saphety.com) é líder 
em soluções de troca eletrónica de 
documentos, faturação eletrónica 
e sincronização de dados entre 
empresas. Atualmente, a sua 
carteira de clientes conta com 
mais de 3800 empresas e mais de 
140 mil utilizadores em 37 países.

ATIVIDADE BASE

Serviços de TI, Software

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS

EDI & Electronic Invoicing
Electronic Procurement
Electronic Bill Presentment
Data Synchronization

 Rua Viriato, 13 - 2.º Piso, 
 1050-233 Lisboa, Portugal
 info@saphety.com
 www.saphety.com

Paulo Gonçalinho
Chief Financial Officer

João Pereira
Chief Business 
Development Officer

Jorge Teixeira
Chief Technology Officer

João Sousa
Chief Information Officer / Chief 
Information Security Officer

Liliana Vieira
Business Unit Director 
(Electronic Bill Presentment)

Fernando Pereira
Business Unit Director 
(Data Synchronization)

Marcelo Brancato
Brasil - Country Manager

Pedro Costa
Business Unit Director 
(Electronic Procurement)

José Falcato
Colômbia - Country Manager

Miguel Zegre
Business Unit Director 
(EDI & Electronic Invoicing)

Rui Fontoura
Chief Executive Officer

PRINCIPAIS GESTORES

BUSINESS UNIT DIRECTORS

COUNTRY MANAGERS

Soluções Disponibilizadas
Content Management

APDC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 
COMUNICAÇÕES
R. Tomás Ribeira, 41, 8º 
1050-225 Lisboa
Tel: 213 129 670
geral@apdc.pt
www.apdc.pt
Atividade base
Software

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PRO-
MOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  
R. Alexandre Cabral 2C Loja A, 1600-
803 Lisboa
Tel: 217 510 762
secretariado@apdsi.pt
www.apdsi.pt
Atividade base
Associação

APR - MANAGEMENT SOLUTIONS
Rua Manuel Vieira da Cruz, 25 2º  
- Apartado 4012 
4446-907 Ermesinde 
Tel: 229 773 460 
marketing@apr.pt 
www.apr.pt
Atividades base 
Equipamentos de TI; Serviços de TI; 
Software

AR TELECOM
Edifício Diogo Cão, Doca de Alcântara 
Norte, 
1350-352 Lisboa
Tel: 210 301 030
artelecom@artelecom.pt

www.artelecom.pt/contactos
Actividade base
Serviços de Comunicação

ARROW ECS PORTUGAL
Av. D. João II, n.º 45 2º C/D Central 
Office  
– Parque das Nações
1990-084 Lisboa 
Tel: 218 933 100
marketing.ecs.pt@arrow.com
www.arrowecs.pt
Atividades Base
Equipamentos de TI; Serviços de TI; 
Software

ARSYS
Calle Chile, 54
26007 Logroño 
Tel: 808 781 000
info@arsys.pt
www.arsys.pt
Atividades Base
Serviços de TI

ART OF KNOWLEDGE
R. João Chagas, 53, 1º Esq.
1495-764 Cruz-Quebrada - Dafundo 
Tel: 210 111 616
info@aok.pt
www.aok.pt
Atividades Base
Serviços de TI

ARTHUR D. LITTLE
Edifício MiraLisboa, Av. Fontes Pereira  
de Melo, 21 - 8º
1050-116 Lisboa 
Tel: 210 091 500
inquiries.portugal@adlittle.com
www.adlittle.pt
Atividades Base

Serviços de TI

ARTSOFT
Rua I, nº1, Pólo Tecnológico de Lisboa
1600-546 Lisboa 
Tel: 217 107 220
marketing@artsoft.pt
www.artsoft.pt
Atividades Base
Serviços de TI; Software

ARTURAI
Rua Eng. Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Moreira da Maia 
Tel: 220 915 310
info@arturai.com
www.arturai.com
Atividades Base
Serviços de Comunicações; Serviços de TI

ARTVISION - BUSINESS SOLUTIONS
R. Carlos Alves, nº 1, R/C - Pólo Tec-
nológico  
de Lisboa
1600-546 Telheiras 
Tel: 217 107 240
marketing@artvision.pt
www.artvision.pt
Atividades Base
Equipamentos de TI; Serviços de TI; 
Software

ASKBLUE 
Av. da Igreja, 42, 4º D
1700-239 Lisboa
Tel: 211 939 865
info@askblue.pt

ASSISTIMO
R. D. Francisco Xavier de Noronha, 6 
D - Loja 3
2800-088 Almada 

Tel: 212 743 524
contacto@assistimo.pt
www.assistimo.pt
Atividades Base
Equipamentos de TI; Serviços de TI; 
Software

ASSOCIAÇÃO  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL (ITS PORTUGAL)
Av. República, 6 - 7º Esq
1050 Lisboa 
Tel: 213 104 166
itsportugal@its-portugal.com
its-portugal.eu
Atividades Base
Associação

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA  
DE BUSINESS ANGELS
Rua Duque de Palmela, 2 - 4º Esq.
1250-098 Lisboa 
Tel: 213 147 948
apba@apba.pt
www.apba.pt
Atividades Base
Associação; Serviços de TI

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE RADIODIFUSÃO - APR 
Avenida Defensores de Chaves, 65 - 3.º
1000-113 Lisboa 
Tel: 213 015 453/9
apr@apradiodifusao.pt
www.apradiodifusao.pt
Atividades Base
Associação

ASUS
Rua Joshua Benoliel,  
Edif. Alto das Amoreiras 6 - 3A

Grupo tecnológico com mais 
de 30 anos de experiência no 
desenvolvimento de soluções de 
gestão. Abrange diferentes áreas 
de negócio, com competências 
comprovadas para responder 
aos desafios do mercado, sendo 
especialista na área de produção, 
automóvel e retalho. Aposta 
forte no desenvolvimento de 
soluções à medida e apoio direto 
ao cliente através de um serviço 
de excelência, e oferece um vasto 
leque de serviços complementares, 
nomeadamente de segurança 
de infraestrutura e segurança de 
redes e dados, numa oferta única e 
abrangente de soluções globais de 
TI para empresas.

PRINCIPAIS GESTORES

Fernando Amaral
Chairman & CEO

Pedro Amaral
Managing Director

 Av. 5 de Outubro, N.º 125

 Piso 6 - 1050-052 Lisboa

 Casal do Cego – Marrazes

 Ap. 4067, 2410-973 Leiria

 (+351) 217 900 510/ 244 850 030 

 geral@sendysgroup.com

 www.sendysgroup.com 


