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A tecnologia, no melhor resultado da 
sua permanente evolução, continua 
a desafiar-nos. Como nunca, mesmo 
considerando o desafio que há vinte 
e dois anos entendemos enfrentar 
quando quisemos ser os primeiros a 
disponibilizar software para as empresas 
desenvolvido em ambiente gráfico – 
o Windows. Desde então, tudo tem 
acontecido de forma exponencial, quer 
pelo lado das necessidades funcionais 
geradas a partir dos utilizadores e em 
que a integração tem sido a pedra de 
toque, quer pelo lado da tecnologia pura 
e dura, em que a cloud nos tem obrigado a 
renascer sob todos os pontos de vista. 

Felizmente, para todos aqueles 
que trabalham no ecossistema 
PRIMAVERA, o desafio é permanente, 
chega de variadíssimos lados, 
permitindo-nos estimular diariamente 
a criatividade e testar continuamente 
ferramentas inovadoras.

Quando em meados de 1965 o 
então presidente da Intel, Gordon E. 
Moore, fez a sua profecia de que nos 
próximos dez anos a capacidade de 
processamento dos computadores 
duplicaria a cada 18 meses, sendo 
difícil de prever daí em diante, não 
imaginaria que decorridos 50 anos, a 
sua previsão continuasse atual, não 
quando medida na capacidade individual 
de cada processador, mas sim na 
capacidade de processamento em rede. 

Este facto, suportado pelo 
advento e grande evolução da internet, 
tem permitido que o nosso modo 

de vida, naquilo que depende das 
tecnologias, tanto na componente 
pessoal como profissional - cada 
vez mais uma só - venha a sofrer 
mutações impressionantes em ciclos 
muito curtos de cinco ou sete anos. 
Desafiemo-nos a refletir sobre como 
decidíamos e fazíamos as coisas de 
hoje – comunicar, viajar, comer, vestir, 
acesso a serviços de saúde, compras, 
pagamentos – há cinco ou sete anos 
atrás. E concluiremos que para muitos 
seria um verdadeiro transtorno voltar a 
viver com o que a tecnologia nos oferecia.

Com o software de gestão, a 
evolução tem sido idêntica. Quem 
aceitaria hoje voltar a instalar produtos 
através de um CD; quem aceitaria andar 
a pagar por novas versões peça a peça ou 
a não ter atualizações automáticas via 
internet? Quem gostaria de pagar pela 
deslocação de um técnico à sua empresa 
para resolver um problema menor, 
quem aceitaria tempos de resposta de 
vários dias para qualquer problema e 
respostas que chegavam via correio? 
Quem gostaria de voltar a ler manuais 
em livro, em troca de uma ajuda no 
ecrã ou uma formação online? Quem 
aceitaria não ter a sua informação fiscal 
integrada com as autoridades fiscais? 

Ainda que possamos pensar que 
“este modo de vida” pertenceu ao século 
passado, não é assim, isto aconteceu 
nestes moldes há cinco, sete ou dez anos. 

Na verdade, não duplicamos 
este “modo de vida” em cada 18 
meses como previu Moore para a 

O ritmo intenso
da transformação 
digital

capacidade de processamento de 
um computador. Estamos a evoluir 
a uma velocidade maior, sem que o 
sintamos, a não ser quando paramos 
para pensar “como era há cinco anos.”

Nos próximos cinco anos as 
empresas vão deixar de investir em 
novos servidores, vão ver os seus 
terminais de acesso durarem muito 
mais porque muito menos lhes vai 
ser exigido, vão comprar muito 
mais terminais móveis (Tablets e 
Smartphones) porque o trabalho deixará 
de ser executado a uma mesa com um 
PC incluído. As decisões passarão a 
ser tomadas em qualquer lugar e hora, 
numa mistura inquestionável entre as 
nossas vidas pessoais e profissionais. 
Trataremos de questões pessoais 
às onze da manhã, no emprego, e 
decidiremos questões profissionais às 
onze da noite. Já é assim para alguns, 
e a tendência é de generalização.

Mediremos os nossos biorritmos 
durante o dia e a noite, e teremos por isso 
o cuidado de acelerar ou travar quando 
nos disserem que o devemos fazer.
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Levamos vitalidade  
à gestão empresarial,  
desde 1993

Do mais pequeno 
micronegócio a uma 
grande multinacional, 
disponibilizamos sistemas de 
gestão ágeis e funcionais que 
dão mais força aos negócios.

A PRIMAVERA é uma tecnológica 
portuguesa que se afirmou no mercado 
nacional de soluções informáticas de 
gestão por ser pioneira no desenvolvi-
mento de aplicações para Windows. Um 
início disruptivo que preservamos até 
aos dias hoje, disponibilizando um vasto 
portefólio de sistemas de gestão para 
empresas de todas as dimensões e setores 
de atividade.

A energia, jovialidade e expertise 
de uma equipa jovem e dinâmica, de 
cerca de 300 colaboradores, garantem 
uma adaptação contínua das nossas 
soluções à evolução do mercado. 

Apoiamos o seu negócio onde quer  
que se encontre

Através dos nossos escritórios em 
Portugal, Espanha, Angola, Moçambique 
e Cabo Verde, e uma rede internacional 
de 600 parceiros de negócio certificados 
e especializados na instalação e suporte  
às soluções PRIMAVERA, alicerçamos 
uma relação de proximidade e confiança 
com cada cliente. 

A liderança destacada em 
mercados como Portugal, Angola, 
Moçambique e Cabo Verde é um facto 
que muito nos honra, mas acima de tudo, 
acresce a nossa responsabilidade de 
proporcionarmos a criação contínua de 
valor através de tecnologia inovadora.

Hoje, como em 1993, os nossos 
desígnios são claros – inovar, simplificar 
e acelerar processos de negócio. Com 
a determinação de sempre e uma 
confiança renovada diariamente pelos 
mais de 40 mil clientes espalhados 
por cerca de 20 países, continuaremos 
a desafiar os limites em busca de 
soluções que simplifiquem, cada 
vez mais, a gestão empresarial. 
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Inovação, 
compromisso  
e qualidade.

A procura incessante por novas 
soluções está no ADN da PRIMAVERA. 
Perseguimos diariamente o objetivo de 
inovar em cada funcionalidade, em cada 
automatismo. A paixão pela inovação 
acompanha-nos desde o primeiro dia 
e é a razão que diariamente move uma 
equipa de mais de 90 especialistas, 
focados exclusivamente na investigação 
e desenvolvimento de tecnologias 
disruptivas que façam os negócios 
girar à velocidade do mercado atual.

Investimos 25% do Volume de 
Negócios em I&D

Com a PRIMAVERA  o cumprimento 
rápido e atempado das alterações 
legais e fiscais está garantido. 
Seja no mercado ibérico ou nos 
mercados africanos, acompanhamos 
a evolução fiscal e transpomos essas 
exigências para as nossas soluções, 
de forma simples e intuitiva para 
que as operações diárias de gestão 
decorram com toda a normalidade. 

Agilizamos o cumprimento das 
obrigações legais e fiscais

Acreditamos no poder da 
tecnologia, por isso, exploramos todas as 
potencialidades de cada ferramenta em 
colaboração com parceiros estratégicos 
como a Universidade do Minho, a 
Universidade do Porto, o Instituto 
de Engenharia e Computadores e 
o Centro de Computação Gráfica. 
Trabalhamos também em estreita 
colaboração com a Microsoft, 
através da participação regular em 
programas de desenvolvimento.

Trabalhamos em parceria com 
centros de saber de excelência

Em cada cliente um compromisso. 
Em cada sistema, uma solução. 

Na PRIMAVERA não irá 
encontrar um fornecedor de software 
de gestão. Encontrará, sim, um parceiro 
tecnológico que não só disponibiliza 
soluções, como recomenda as 
melhores práticas de gestão, transfere 
o conhecimento necessário para 
otimizar a utilização dos produtos, 
assegura a atualização contínua das 
soluções e garante a operacionalidade 
permanente do sistema com 
elevados níveis de performance.

Somos um parceiro tecnológico que 
está sempre presente

Enquanto membro integrante 
de diversas comunidades, apoiamos 
projetos de incentivo à igualdade 
de género, iniciativas de luta contra 
a pobreza e exclusão social e ações 
de preservação do meio ambiente. 
Apoiamos instituições sem fins 
lucrativos e disponibilizamos soluções 
de gestão sem custos a empreendedores 
e pequenos empresários.

Envolvemo-nos nas diversas 
comunidades onde estamos 
presentes 

Auxiliamos os estudantes do 
ensino Secundário, Profissional e 
Superior a obter competências práticas 
nas soluções de gestão PRIMAVERA, 
proporcionando-lhes uma aproximação 
à realidade laboral e uma integração 
mais rápida no mundo do trabalho.

Fomentamos a aquisição  
de competências práticas junto  
dos estudantes

Estão no nosso 
ADN.

Trabalhamos com uma rede 
internacional de parceiros de negócio 
critesiosamente selecionados e 
certificados, que garantem um serviço 
de excelência na implementação e 
suporte técnico às nossas soluções.

Uma rede internacional de  
parceiros de excelência

O modelo de desenvolvimento 
das soluções PRIMAVERA detém 
certificação CMMI nível II, um modelo 
de referência internacional preconizado 
pelo SEI - Software Engineering 
Institute - da Universidade de Carnegie 
Mellon, uma referência mundial no setor 
das TIC. A certificação CMMI nível II, 
aliada à utilização de metodologias ágeis 
como o SCRUM, permite-nos figurar 
no núcleo restrito de software houses a 
nível mundial que utilizam metodologias 
de trabalho ágeis e simultaneamente 
detêm esta certificação.

Temos um compromisso 
inquebrável com a Qualidade 
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Sede no principal 
Hub  Tecnológico  
do norte  do país

A PRIMAVERA nasceu em Braga, uma cidade de 
média dimensão localizada na região norte de 
Portugal, conhecida pelas paisagens verdejantes do 
Minho, pelo seu cariz religioso e pela Universidade 
do Minho, uma instituição reconhecida pela 
qualidade do ensino na área das TIC. A população 
jovem e altamente qualificada são fatores que 
contribuíram para a sua afirmação crescente como 
Hub Tecnológico do norte de Portugal. 
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Perto de 300 pessoas 
trabalham diariamente 
para levar mais inovação  
à gestão empresarial

A nova sede da PRIMAVERA, 
inaugurada em 2014, estimula o 
espírito empreendedor e disruptivo 
de cada um dos seus colaboradores.

Na PRIMAVERA cada espaço de trabalho 
estimula a criatividade e a concentração, 
proporcionando as condições necessárias 
ao desenvolvimento de soluções cada 
vez mais disruptivas e à prestação de um 
serviço único a cada utilizador das nossas 
soluções.

É no edifício PRIMAVERA que está 
concentrado o desenvolvimento de 
soluções de gestão, assim como serviços 
partilhados do Grupo, como as áreas 
Administrativa e Financeira, Comercial, 
Marketing e Suporte Técnico.

Conheça a nossa sede. 
Venha visitar-nos!
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Presença direta 
em cinco países

Desde o primeiro dia, a PRIMAVERA foi projetada para responder às 
necessidades de gestão do mercado global. Assim, depois da abertura 
da delegação em Lisboa, seguiu-se a aventura internacional que 
começou na Guiné-Bissau, estendendo-se mais tarde a outros países 
africanos de expressão portuguesa e Espanha. Atualmente a sede é 
complementada por delegações em Lisboa, Madrid, Luanda, Maputo  
e Cidade da Praia.

Um estudo independente realizado em 2015 pela IDC, uma das maiores 
consultoras mundiais em Tecnologias de Informação, Telecomunicações 
e Eletrónica de Consumo, sobre o mercado de Software de Gestão 
Empresarial em Angola, Moçambique e Cabo Verde, evidenciou que a 
maioria das empresas a laborar nestes mercados utilizam soluções de gestão 
PRIMAVERA para suportar os processos de negócio. 

De acordo com o relatório publicado pela consultora, 34% das  
empresas a operar no mercado angolano usam soluções PRIMAVERA.  
Em Moçambique a percentagem é de 23% e em Cabo Verde 35%  
das empresas recorrem às soluções PRIMAVERA.

O estudo analisou ainda o segmento das 100 maiores empresas de 
cada um destes mercados, concluindo que as soluções da PRIMAVERA 
assumem uma liderança destacada junto das grandes organizações.

 

Uma rede internacional  
com 600 parceiros  de negócio

Atualmente cerca de 600 empresas 
especializadas e certificadas na 
implementação e suporte às soluções 
PRIMAVERA compõem uma rede 
de parcerias espalhada por diversos 
países. Estas são o elo de ligação da 
PRIMAVERA a cada cliente e a garantia 
de um acompanhamento de proximidade 
em cada geografia. Cada parceiro 
PRIMAVERA é um representante 
certificado da marca, um dístico que 
assegura um conhecimento profundo 
e expertise na implementação e no 
suporte às soluções PRIMAVERA.

Utilizadores em mais de 20 países
São cerca de 20 as geografias 

nas quais várias organizações 
suportam os processos de negócio nas 
soluções de gestão PRIMAVERA.

Operações relevantes na Guiné-Bissau  
e São Tomé e Príncipe 

A Guiné-Bissau foi o berço da 
internacionalização da PRIMAVERA, 
razão pela qual ainda hoje temos 
importantes operações neste 
mercado, apoiadas por parceiros 
locais certificados, responsáveis pela 
comercialização, implementação e 
suporte às soluções PRIMAVERA. 
Também em São Tomé e Príncipe 
operamos com o apoio de uma rede 
de parceiros locais que acompanham 
de perto as empresas que utilizam 
as nossas soluções de gestão.

34 35
Moçambique

23
Cabo VerdeAngola

% % %

Liderança destacada em Angola, 
Cabo verde e Moçambique

Quotas de mercado

Dispomos de equipas locais em todos 
os mercados onde estamos presentes, 
reunindo os recursos mais qualificados 
e dotados de uma vontade inquebrável 
de prestar um serviço exímio aos nossos 
clientes. 

Em Moçambique, a Celeste, a 
Eliana, a Ercília e o Adriano, entre 
outros 20 profissionais, trabalham 
diariamente para auxiliar os nossos 
parceiros e clientes a agilizar o negócio.
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Anualmente a PRIMAVERA recebe 
cerca de 2 mil estudantes dos graus 
de ensino secundário, profissional 
e superior, no âmbito do projeto 
PRIMAVERA Education. Este 
programa de aproximação entre 
o mundo académico e a realidade 
empresarial abrange mais de 500 
instituições de ensino em diversos 
países.

PRIMAVERA 
Education



Liderança em Portugal, 
Angola, Moçambique   
e Cabo Verde

Presença direta em 
Portugal, Espanha, 
Angola, Moçambique  
e Cabo Verde

As soluções PRIMAVERA têm contribuído 
para a transformação digital de milhares 
de empresas ao longo dos últimos 20 anos. 
Desde a sua fundação, em dezembro de 1993, 
a evolução do negócio nos vários mercados 
revela solidez e consistência, enraizadas na 
evolução contínua das soluções e num serviço 
ao cliente de elevada qualidade.

Crescimento 
sólido em vários 
mercados

Uma rápida retrospetiva conduz-nos 
por uma linha temporal ascendente 
que reflete a confiança crescente das 
empresas nas soluções PRIMAVERA. 
Um arranque impulsionado pela 
disponibilização de uma solução 
disruptiva em dezembro de 1993 deu 
o impulso necessário a uma marca 
alicerçada na inovação e com uma 
vontade incansável de levar novas 
ferramentas de gestão às empresas 
dispersas por diversas geografias e  
áreas de atividade.

 Hoje, mais de 40 mil empresas, em 
cerca de 20 países, recorrem diariamente 
às soluções da PRIMAVERA para 
agilizar os seus processos de gestão. 
O mercado internacional assume um 
peso crescente nos resultados globais, 
atingindo atualmente os 42%.

 Além da presença direta nos 
mercados que mais contribuem para o 
volume global de negócios (Portugal, 
Angola, Moçambique, Cabo Verde e 
Espanha), contamos ainda com uma forte 
rede de parceiros nestes mercados, que 
contribuem para um acompanhamento 
próximo de cada utilizador das nossas 
soluções, proporcionando a criação de 
uma relação de verdadeira parceria.

 A linha de crescimento sólido 
continua no nosso horizonte, com a 
firme certeza de levarmos inovação 
contínua à gestão empresarial.

Parceiros
600

Clientes

Países
20

Com contrato de continuidade

27.000
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Cabo Verde / São Tomé e Príncipe 

Espanha

Alguns 
clientes de 
referência

A EY, anteriormente conhecida como Ernst & 
Young, é uma das maiores consultoras mundiais de 
prestação de Serviços Profissionais de Auditoria, 
Assessoria Fiscal e Legal e Consultadoria.

Ernst & Young
“____ O elevado grau de compromisso da 
PRIMAVERA Consulting, juntamente 
com a sua experiência e know-how, foram 
decisivos para o sucesso do projeto, 
proporcionando uma adaptação à solução 
e extração de todo o seu potencial em 
tempo recorde.”

Rosalía Calviño Campelo, Manager Spain 
Compliance & Reporting

A Universidade Católica de Moçambique é uma das 
maiores instituições de ensino superior privado 
moçambicano. 

Universidade Católica 
de Moçambique
“____ O software PRIMAVERA otimizou 
os processos de gestão da UCM 
através da automação das operações 
e consequente redução de custos. A 
facilidade de obtenção de informação 
financeira fidedigna e atualizada 
reduziu em 95% os erros de informação 
relacionada com a faturação dos 
estudantes e proporcionou uma análise 
profunda das decisões de investimento.”

Ibraímo Mussagy, Assessor do Reitor da 
Universidade Católica de Moçambique para as áreas 
Administração, Contabilidade e Finanças

A Coca-Cola Bottling Luanda pertence ao grupo 
Castel, um dos maiores produtores mundiais de 
cerveja presente em mais de 60 países.

Coca-Cola Botling 
Luanda
“____ Com as soluções da PRIMAVERA 
a gestão de cerca de 1200 funcionários 
distribuídos pelas várias dependências 
passou a ser mais eficiente, rápida e 
centralizada.”

Sérgio Bernardo, Técnico de Sistemas de RH, 
Coca-Cola Botling Luanda

A Cabeólica é uma empresa produtora de energia 
eólica de Cabo Verde. Fundada em 2009, gere 
atualmente 4 parques eólicos que produzem um 
quinto da eletricidade consumida nas principais ilhas 
cabo-verdianas.

Cabeólica
“____ O sistema de gestão PRIMAVERA 
permite-nos ter um reporting financeiro 
rápido, sólido e transparente, o que é 
fundamental em projetos de parceria 
público-privada.  Sendo uma solução 
integrada e transversal, podemos 
gerir na mesma plataforma todas as 
áreas da empresa, desde questões 
administrativas, comerciais, financeiras 
e de gestão do pessoal, ganhando maior 
controlo sobre o negócio.”

Bruno Lopes, Diretor Financeiro

Portugal

Angola

Moçambique

A Gran Cruz é o maior exportador português de 
vinho do Porto. Produz e comercializa anualmente 
cerca de 25 milhões de garrafas para mais de 50 
países.

Gran Cruz
“____ O overview que o ERP 
PRIMAVERA nos dá sobre o negócio é 
fundamental face à dispersão geográfica 
que temos, permitindo-nos consolidar 
a informação que necessitamos para a 
gestão quotidiana e estratégica.”

Jorge Dias, Diretor Geral
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A transformação 
digital do seu 
negócio começa 
aqui

das soluções cloud. Isto é, ao mesmo 
tempo que mantém os dados críticos 
do negócio em servidores internos à 
empresa, traz informação externa para 
ser usada de forma integrada na tomada 
de decisão. Conjugamos o melhor dos 
dois mundos para que o seu negócio 
avance ao ritmo da velocidade atual.

Se procura um sistema de 
fácil acesso, a partir de qualquer 
lugar, sem preocupações com 
investimento em equipamento, 
instalação, manutenção ou atualização 
de software, disponibilizamos-lhe 
uma ampla oferta de soluções na 
cloud alojadas numa infraestrutura 
sólida assegurada pela Microsoft, 
uma entidade credível que garante a 
segurança da informação, além de uma 
acessibilidade permanente e contínua.

Se tiver preferência pela instalação 
de um sistema de gestão no seu parque 
informático, encontra um leque 
abrangente de soluções PRIMAVERA 
on-premises, ou seja, associadas a um 
modelo de licenciamento tradicional. 
Contudo, estas soluções não são rígidas 
e fechadas! Pelo contrário, já refletem 
as mais-valias da conectividade. 

Conheça as nossas soluções 
híbridas inovadoras que conjugam o 
melhor dos sistemas de licenciamento 
tradicional com uma ligação, em 
tempo real, a informação de elevado 
valor acrescentado para o negócio.

Do mais pequeno negócio a 
uma grande multinacional, 
disponibilizamos mecanismos 
que agilizam os processos de 
gestão transversais à atividade das 
empresas. As soluções PRIMAVERA 
estão encadeadas numa escala 
evolutiva e são facilmente 
adaptáveis às especificidades de 
cada organização, permitindo 
a disponibilização de sistemas 
adequados à dimensão de cada 
organização, à complexidade de 
cada negócio é à envolvente legal, 
fiscal e cultural. 

A globalização transformou a relação 
entre pessoas. Hoje, está a revolucionar 
o mundo dos negócios. Quebrar 
as barreiras físicas das empresas 
nunca fez tanto sentido. Mais do que 
uma tendência, é uma questão de 
competitividade.

 A empresa moderna é mais 
aberta e plural. O conjunto de pessoas 
envolvidas nas suas atividades é mais 
variado e as atividades acontecem em 
espaços e tempos cada vez mais diversos. 
Atualmente as empresas não podem 
operar sem informação que vem de 
fora dos seus sistemas. A constante, 
e frenética, evolução do mercado 
desencadeia alterações operacionais que 
não podem mais ser adiadas. As soluções 
rígidas e fechadas (restritas ao desktop 
e com funcionalidades estanques) já 
não são compatíveis com o ritmo atual 
dos negócios. No passado, contribuíram 
para o crescimento de muitas empresas, 
mas hoje são um fator crítico de sucesso. 
Como tal, já não é possível desenhar e 
desenvolver soluções sem disponibilizar 
um elevado grau de conectividade. 
Ligar pessoas em diferentes contextos 
de atividade a dados que, muitas vezes, 
estão do lado de fora das paredes 
da empresa é hoje fundamental.

 As soluções de gestão 
PRIMAVERA são a resposta a estas 
premissas da nova empresa conectada 
com o mundo e centrada nos 
utilizadores. A tecnologia híbrida das 
nossas soluções conjuga as vantagens 
das soluções on-premises com o potencial 



Soluções  
Especializadas
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Dê mais 
força ao seu 
negócio

Para pequenos negócios  com grande 
dinamismo

Os negócios de pequena 
dimensão ou projetos que se encontram 
ainda numa fase inicial precisam 
de concentrar todos os esforços na 
angariação e consolidação de mercado. 
Têm necessidades muito particulares 
de faturação. Para impulsionar estas 
pequenas estruturas, disponibilizamos 
a linha Starter, configurações simples de 
software que simplificam a faturação e 
aceleram a gestão da atividade comercial.

Para PME’s que procuram uma gestão 
integrada do negócio

Para as PME´s, organizações 
dinâmicas, inovadoras e com uma 
forte capacidade de adaptação, 
disponibilizamos um sistema central 
de gestão que permite gerir o negócio 
de forma integrada. Com o ERP 
PRIMAVERA Professional obtêm 
uma gestão centralizada da atividade 
e uma uniformização de processos 
que simplificam as operações e 
aumentam a velocidade de execução.

Para grandes organizações ou 
Grupos Empresariais com enfoque na 
performance e nos resultados

No segmento das grandes empresas 
e Grupos Empresariais, a consolidação da 
informação, o reporting e a performance 
são fundamentais. Essas são as premissas 
do ERP PRIMAVERA Executive, uma 
solução de topo focada na agilização 
dos processos, desde o planeamento 
até ao reporting. Este sistema central 
de gestão é capaz de imprimir rapidez e 
performance às operações, mesmo em 
ambientes com um elevado volume de 
dados e grande número de utilizadores. 
A extensibilidade desta solução 
permite a integração de inúmeros 
processos e a flexibilidade assegura 
uma adequação ao modus operandi 
mais específicos de cada negócio.

Gestão de armazéns e de redes  
de distribuição 

Obtenha rapidez e rigor nas 
operações logísticas e na expedição. 
A solução PRIMAVERA Eye Peak é 
um sistema de WMS (Wharehouse 
Management System) e DMS 
(Distribution Management System) 
que sistematiza e acelera todas as 
operações de armazém, desde a 
receção/recolha e conferência de 
mercadoria, passando pela arrumação 
e movimentação; picking, reembalagem 
e kitting; inventário e transferência 
de armazéns; até à preparação da 
expedição e relatórios de entrega. 

Gestão da força de vendas
Agarre cada oportunidade de 

negócio e potencie a rentabilidade em 
todas as ações da equipa comercial. As 
soluções PRIMAVERA ajudam a gerir 
todo o ciclo da venda, a começar no 
planeamento e organização da atividade 
comercial, passando pela gestão de 
contactos e oportunidades de negócio, 
até ao suporte à atividade das equipas 
comerciais que andam no terreno. 

Gestão de Despesas
Transforme a gestão de despesas 

num processo simples, sem trabalho 
administrativo desnecessário. 
Registe e aprove despesas na hora, 
em qualquer lugar, a partir de um 
equipamento móvel. A informação 
integra automaticamente no ERP, 
permitindo-lhe ter mais controlo de 
custos, eficiência nos reembolsos, rigor 
nos adiantamentos e controlo nos 
movimentos dos cartões de crédito. 

Manutenção de edifícios   
e equipamentos

Ajudamos a rentabilizar o 
investimento efetuado na sua empresa. 
Com a solução PRIMAVERA EAM, 
enraíza uma cultura de gestão preventiva 
da manutenção de equipamentos e ativos, 
que resulta num aumento da capacidade 
operacional, no prolongamento do 
tempo de vida útil, na redução dos 
custos de manutenção e em mais 
produtividade das equipas técnicas.

Gestão de Recursos Humanos
O enfoque do departamento de 

Recursos Humanos deve estar nas 
pessoas, não nos processos. Para que 
tal possa acontecer, disponibilizamos 
uma solução que automatiza as 
operações administrativas, como 
os processamentos salariais, as 
contribuições e gestão de remunerações, 
condições contratuais, entre outros 
processos associados à gestão do pessoal. 
Disponibilizamos ainda aplicações de 
Employee Self-service que agilizam 
a relação com cada colaborador.

Soluções de apoio ao reporting 
Dedica mais tempo à criação de 

relatórios do que à análise de resultados?
Com as soluções de Reporting e 

de Business Analytics da PRIMAVERA 
centraliza os seus esforços na avaliação 
de desempenho. Estas soluções 
disponibilizam-lhe relatórios, 
mapas e um conjunto de dashboards 
que lhe permitem monitorizar 
a performance em tempo real e 
otimizar a tomada de decisão.



A tecnologia é o 
motor que acelera 
os processos 
organizacionais
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Soluções Setoriais

Administração Pública  
Para os organismos públicos 

disponibilizamos uma solução de 
gestão certificada pela Direção-Geral 
do Orçamento (DGO) que simplifica 
a gestão orçamental e a prestação de 
contas, estando já preparada para 
aplicar o SNC à Administração Pública.

Esta solução foi a primeira 
a responder ao POCP e respetivos 
Planos Setoriais, apresentando-se 
como um núcleo central de gestão que 
moderniza as operações, elimina a carga 
administrativa, acelera o reporting e 
proporciona a resposta às exigências 
crescentes de eficiência, rigor e 
transparência no setor público. 

Construção Civil
Projetos dentro do prazo e do 

orçamento. A solução PRIMAVERA 
Construction assegura o planeamento, 
execução e controlo integrado de obras 
em tempo real, desde a resposta a 
concursos, passando pela negociação, 
adjudicação, gestão de subempreitadas, 
orçamentação, planeamento, execução 
e controlo operacional e de custos, até 
à análise da rentabilidade. Integrada 
com o ERP, esta solução permite uma 
gestão operacional, administrativa e 
financeira da obra em tempo real.

Contabilidade
O núcleo financeiro das 

organizações é o coração do negócio. 
Disponibilizamos soluções robustas e 
sólidas que simplificam a prestação de 
serviços de contabilidade e consultoria 
de gestão. Seja um pequeno Escritório 
de Contabilidade ou um grande Grupo 
do Setor, as soluções PRIMAVERA 
ajustam-se a cada necessidade, 
proporcionando rapidez, segurança e 
rentabilidade na prestação do serviço.  

Indústria 
No processo produtivo a 

coordenação e rigor das operações é 
essencial para a qualidade do produto 
e rentabilidade do negócio. A solução 
PRIMAVERA Manufacturing otimiza 
a produção em toda a linha, desde a 
componente logística e planeamento, 
passando pela subcontratação e controlo 
da qualidade, até à orçamentação e 
controlo financeiro. Os mecanismos 
de extensibilidade presentes na 
solução permitem incorporar a 
lógica do negócio e o modus operandi 
próprios de cada organização.
 

Restauração 
Cada vez mais os consumidores 

procuram experiências de consumo 
inovadoras, aliadas a um serviço 
rápido e de qualidade. As soluções 
da PRIMAVERA para o setor da 
Restauração, Bebidas e Similares 
conjugam um software de POS com 
um Menu Digital e uma aplicação 
para smartphones que posicionam os 
estabelecimentos de restauração na linha 
da frente da comunicação interativa 
com os clientes, proporcionando 
inovação, qualidade de serviço e 
celeridade na gestão do negócio.
 
Retalho 

Num setor muito dependente 
de tendências, disponibilizamos 
soluções modernas que agilizam a 
gestão do negócio de acordo com a 
dinâmica e velocidade dos dias de 
hoje. As soluções PRIMAVERA para 
o setor do Retalho auxiliam a gestão 
de pequenas lojas, cadeias de lojas 
e grandes Grupos Empresariais, 
assegurando uma gestão simples e 
dinâmica de todos processos comerciais.

Conheça a força capaz de mover 
o seu negócio para o caminho da 
competitividade global. Temos a 
solução certa para a sua empresa. 
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Aceleradores  
de negócio

A dinâmica atual dos negócios exige 
rapidez de acesso à informação.  Por 
isso, disponibilizamos soluções para 
dispositivos móveis, assim como 
tecnologia híbrida que levam para dentro 
do ERP a informação que está na cloud, 
permitindo consultar diretamente na 
solução dados vitais para o negócio.  

Com as soluções PRIMAVERA 
poderá estar a trabalhar no ERP e 
imediatamente aceder a informação de 
risco sobre rating financeiro das entidades 
com as quais trabalha, imprimir uma 
referência para pagamentos eletrónicos 
ou efetuar transações eletrónicas. 

Serviços 
de consultoria

Suporte  
técnico

Simplificamos a complexidade 
Os negócios complexos e com 

um modus operandi muito específico 
encontram sempre uma solução com 
a PRIMAVERA Consulting. Uma 
equipa de consultores especializados 
em projetos complexos e com elevados 
níveis de sofisticação tecnológica, 
em colaboração com os nossos 
parceiros, assegura implementações 
robustas, on-budget e on-time. 

Beneficie do apoio técnico de um  
parceiro perto de si

A operacionalidade dos sistemas de 
informação é absolutamente vital para o 
bom funcionamento das organizações. 

Por isso, dispomos de uma 
equipa de suporte especializada, que 
juntamente com os nossos parceiros, 
garante um atendimento de qualidade 
e a resolução de problemas técnicos 
com a máxima rapidez e eficiência.

Formação  
à medida

Extraia todo o potencial  
de cada solução 

A qualidade de uma solução de 
gestão por si só não é suficiente para 
assegurar melhorias de performance 
na sua empresa. É importante que os 
seus recursos rapidamente saibam 
extrair todo o potencial da solução. 
Na PRIMAVERA Academy encontra 
diversos programas e modelos de 
formação que irão garantir a máxima 
rentabilização do investimento 
efetuado em sistemas de informação.

Aceda à informação no seu smartphone
Acompanhar a evolução do negócio, 

mesmo longe do escritório, nunca foi tão 
simples. Com a App ELEVATION Mobile 
basta um smartphone com ligação à 
internet para aceder aos resultados 
das vendas, consultar contas correntes 
e outros dados de clientes, aprovar 
documentos ou visualizar os recibos 
de vencimento em qualquer lugar. 

Equipas comerciais imbatíveis
Com o Mobile Sales o ciclo 

comercial torna-se mais curto. As 
equipas de venda que se encontram 
no terreno rapidamente mostram o 
portefólio num tablet, consultam stocks 
e registam encomendas. Assim, o negócio 
acontece de forma mais rápida e simples.



Estabilidade  
e solidez

A experiência de mais de 20 anos de 
atuação em vários mercados são uma 
garantia de estabilidade dos processos  
de negócio e de solidez da solução.

Consultoria 
especializada nas 
melhores práticas  
de gestão

Uma equipa de consultores 
profundamente conhecedores dos 
processos de negócio, e da realidade de 
diversos mercados, em conjunto com os 
nossos parceiros, apresentam soluções  
à medida, on-budget e on-time.

Integração de 
todos os processos  
de negócio

A profunda extensibilidade das  
soluções PRIMAVERA garante a perfeita 
integração com diversas aplicações, 
plataformas e sistemas de informação.

Profunda adequação 
ao negócio, com baixos 
custos de customização

As soluções PRIMAVERA estão 
sustentadas numa plataforma aberta, 
que garante uma adequação rápida 
aos processos de cada organização, 
diminuindo os custos de costumização.

1
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4

Segurança no 
cumprimento da 
fiscalidade 

As soluções PRIMAVERA estão em 
constante atualização, acompanhando 
a evolução fiscal e tecnológica de vários 
mercados. As  atualizações são efetuadas 
automaticamente, garantindo que 
trabalha sempre com as versões mais 
recentes.

Adaptação e 
conhecimento 
profundo de diversos 
mercados e setores 

A oferta PRIMAVERA está localizada 
para diversos mercados da Europa, 
África e Médio Oriente. Essa localização 
garante a total adequação dos produtos à 
realidade de cada país. Disponibilizamos 
ainda soluções ajustadas aos processos 
de negócio inerentes a diversos setores. 

Apoio ao processo de 
internacionalização

Conhecemos com detalhe a dinâmica 
dos mercados, bem como o melhor 
caminho a seguir para alcançar sucesso 
numa nova geografia. Ao longo de 
mais de 20 anos, apoiamos milhares de 
organizações a internacionalizar com 
sucesso o negócio. 

Informação  
analítica valiosa para  
a tomada de decisão

Aceda rapidamente a informação 
analítica sobre as diversas áreas 
operacionais da organização. Os mapas e 
análises disponibilizados irão adicionar 
inteligência competitiva à condução do 
negócio, impulsionando a rentabilidade.

Recursos  
com competências 
comprovadas 

A PRIMAVERA Academy garante 
anualmente formação a milhares de 
utilizadores, assegurando a existência 
de competências comprovadas nestas 
soluções.
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Rápido retorno do  
investimento em TI

Os aumentos de produtividade, maior 
eficiência das operações e otimização das 
decisões impulsionam a rentabilidade  
e maximizam os resultados.

5
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PRIMAVERA 
Business Software Solutions

www.primaverabss.com  
—

PORTUGAL

Braga 
Edifício PRIMAVERA 
Lamaçães 
4719-006 Braga

Lisboa 
Edifício Arquiparque II 
Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 6º 
1495-192 Algés

www.primaverabss.com/pt 
T  (+351) 253 309 900 
Nº Verde 800 204 462 
comercial@primaverabss.com 
—

ESPANHA

Madrid

Parque Europa Empresarial 
Edifício París, Calle Rozabella, 6 
Planta Baja, Oficina 4 
28230 Las Rozas, Madrid

www.primaverabss.com/es 
T  (+34) 916 366 683 
comunicacion@primaverabss.com 
—

ANGOLA

Luanda

Rua Engº Armindo de Andrade  
Nº 63, 1º Dto 
Miramar, Luanda 

www.primaverabss.com/ao 
T   (+244) 222 440 450 / 222 440 447 
M  (+244) 921 543 587 
comercial_ao@primaverabss.com 
—

MOÇAMBIQUE

Maputo 
Av. Vladimir Lenine, Nº 174 
Ed. Millennium Park – Torre A  
8º Andrar Esq. 
Maputo 

www.primaverabss.com/mz 
T  (+258) 21 303 388 / 21 304 895  
    / 21 304 896 
comercial_mz@primaverabss.com 
— 
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