Global ICT Directory • Companies

Diretório Global
das

Empresas

Garanta a presença
da sua empresa na
Revista Digital!

2021-2022

Conheça os packs desta Edição
PACK1

GRATUITO
100 €

ASSOCIADO
NÃO ASSOCIADO

Introdução do logótipo da empresa na listagem
principal. Esta opção também inclui uma caixa
de destaque, para que a sua empresa
ACADEMIA DE CÓDIGO
se destaque na listagem.

A

Exemplo demonstrativo

Tv. de São Pedro, 8
1200-348 Lisboa

• LOGÓTIPO (2 x 2 cm)
• CAIXA DE DESTAQUE

ACIST

helloworld@codeforall.io

Rua do Brasil, 131

www.codeforall.io

3030-175 Coimbra

www.acist.pt

ACITEL 4

ACCENTURE

Av. Salgueiro Maia,

Edif. Aviz Trade Center,

Av. Eng.Duarte Pacheco,

Rua Eng.Ferreira Dias,

1072 A/B Abóboda

torre 1, 16.º - 1070-101 Lisboa

2785-503 São Domingos

750 €
1100 €

geral@abaco.consulting

accenture.com

acitel@acitel.pt

www.accenture.com

www.acitel.pt

www.abaco-consultores.com

Artificial Intelligence, Big Data

130

& Analytics, Blockchain, Cloud
Computing (SaaS), Customer
Experience, ERP & Business
Apps, Security & Privacy

acist@acist.pt

Entregamos a combinação

customers. By fostering

www.acist.pt

perfeita entre tecnologia e

a deeply and personal
we want to improve the lives

desafios dos seus próprios

of people and organizations.

clientes e do seu negócio.

Axians is the VINCI Energies

Cultivando uma relação

brand dedicated to ICT and

profundamente humana e

Digital Transformation. We’re

de proximidade, queremos

present across 25 countries,

melhorar a vida das pessoas

with more than 12 000

e das organizações.

employees and an annual

A Axians é a marca

revenue of more than 2.6

registada do grupo VINCI

billion euros, in 2020.

Tecnologias de Informação e

Edif. Atlantis, Av. Dom

Comunicação e ao desafio

João II, 44 C, piso 5

da Transformação Digital.

1990-095 Lisboa

ACTIVE MEDIA

portugal.info@axians.com

000 colaboradores e uma

www.axians.pt

faturação anual de 2,6 mil

Artificial Intelligence, Big

milhões de euros, em 2020.

Data & Analytics, Cloud

The world is more connected

Data Center, ERP & Business

than ever before and

Apps, IoT, Mobile & Telecom,

the pace of change is

Security & Privacy, Workplace

bewildering. We deliver

Technology

• PÁGINA PUBLICIDADE
• LOGÓTIPO (2 x 2 cm)
• CAIXA DE DESTAQUE
ABS INFORMÁTICA
• TEXTO DESCRITIVO

geral@acepi.pt

268, 1.º esq.

- Centro Empresarial,

do que nunca e o ritmo da

to enable our clients to fulfil

mudança é desconcertante.

www.acepi.pt

1500-097 Lisboa

technology and services

fernando.rodrigues@abpmp.pt

the diverse needs of their

Entregamos a combinação

customers. By fostering

perfeita entre tecnologia e

a deeply and personal

serviços aos nossos clientes,

relationship with our clients,

para que cumpram os

we want to improve the lives

desafios dos seus próprios

of people and organizations.

clientes e do seu negócio.

Axians is the VINCI Energies

Cultivando uma relação

brand dedicated to ICT and

profundamente humana e

Digital Transformation. We’re

de proximidade, queremos

present across 25 countries,

melhorar a vida das pessoas

with more than 12 000

e das organizações.

employees and an annual

A Axians é a marca

revenue of more than 2.6

registada do grupo VINCI

billion euros, in 2020.

Energies, dedicada às

www.abpmp.pt

ACIDADOS

Tecnologias de Informação e

Edif. Atlantis, Av. Dom

Comunicação e ao desafio

João II, 44 C, piso 5

da Transformação Digital.

1990-095 Lisboa

Estamos presentes em 25

214 258 000

países, com cerca de 12

portugal.info@axians.com

000 colaboradores e uma
faturação anual de 2,6 mil
milhões de euros, em 2020.

Av. Salgueiro Maia, 1072, A/B
The world is more connected

Cloud Computing (SaaS),
Data Center, ERP & Business
Apps, IoT, Mobile & Telecom,
Technology

de Rana
comercial@acidados.pt

4200-313 Porto

Computing (IaaS + PaaS),

bewildering. We deliver

2785-502 São Domingos

Sá Carneiro, 219, 4.º esq.

Data & Analytics, Cloud

Security & Privacy, Workplace

the best combination of

Praça Dr. Francisco

www.axians.pt
Artificial Intelligence, Big

than ever before and

the pace of change is

geral@activesys.pt
activesys.pt
12

PÁGINA DE
PUBLICIDADE
ACTIVETECH
Av.(A4/210X297mm)
Dr. Francisco Sá Carneiro,
261, 2415-369 Leiria

www.acidados.pt
sales@activetech.pt

paulo.vieira@absci.pt
www.absinformatica.pt

www.activetech.pt

ACIN GROUP

31

Estr. Regional 104, 42-A
9350-203 Ribeira Brava
info@acin.pt
www.acin.pt

ASSOCIADO
NÃO ASSOCIADO
86

PACK4

ASSOCIADO
NÃO ASSOCIADO

2100 €
2700 €

Rua D. João V, 24, E06

www.activemedia.pt

ACTIVE SYS
Centro Empresarial Lionesa,
Rua da Lionesa, 446 C, loja J
4465-671 Leça do Balio

Av. Salgueiro Maia, 1072, A/B
2785-502 São Domingos
de Rana

• LOGÓTIPO NA CAPA
• PÁGINA PUBLICIDADE
• LOGÓTIPO (2 x 2 cm)
• CAIXA DE DESTAQUE
• TEXTO DESCRITIVO

ACTIVETECH
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro,

comercial@acidados.pt

261, 2415-369 Leiria
sales@activetech.pt

geral@acepi.pt

www.activetech.pt

www.acepi.pt

DIRECTORY OF
ICT TRAINING
ACADEMIES

EDIÇÃO ESPECIAL

2021- 2022

Global ICT Directory • Companies

Diretório Global
das

Empresas

2021-2022
Exemplo demonstrativo
AXIANS PORTUGAL
O mundo está mais ligado

technology and services

do que nunca e o ritmo da

to enable our clients to fulfil

mudança é desconcertante.

the diverse needs of their

Entregamos a combinação
perfeita entre tecnologia e

customers. By fostering
a deeply and personal

serviços aos nossos clientes,

relationship with our clients,

para que cumpram os

we want to improve the lives

desafios dos seus próprios

of people and organizations.

clientes e do seu negócio.

Axians is the VINCI Energies

Cultivando uma relação

brand dedicated to ICT and

profundamente humana e

Digital Transformation. We’re

de proximidade, queremos

present across 25 countries,

melhorar a vida das pessoas

with more than 12 000

e das organizações.

LOGÓTIPO

employees and an annual

A Axians é a marca

revenue of more than 2.6

registada do grupo VINCI

billion euros, in 2020.

Energies, dedicada às
Tecnologias de Informação e

Edif. Atlantis, Av. Dom

Comunicação e ao desafio

João II, 44 C, piso 5

da Transformação Digital.

1990-095 Lisboa

Estamos presentes em 25

214 258 000

países, com cerca de 12

portugal.info@axians.com

000 colaboradores e uma
faturação anual de 2,6 mil
milhões de euros, em 2020.

www.axians.pt
Artificial Intelligence, Big
Data & Analytics, Cloud
Computing (IaaS + PaaS),
Cloud Computing (SaaS),

The world is more connected

Data Center, ERP & Business

than ever before and

Apps, IoT, Mobile & Telecom,

the pace of change is

Security & Privacy, Workplace

bewildering. We deliver

Technology

the best combination of

PÁGINA DE
PUBLICIDADE
(A4/210X297mm)

Cisco

Networking
Academy
ÁREAS DE FORMAÇÃO
Cibersegurança, Redes,
Sistemas Operativos,
Programação,
Automação

INVESTINDO NO AMANHÃ
desenvolvendo talento tecnológico de nova geração

Cisco

Networking
Academy
Diretório de Academias de Formação de TIC
Directory of ICT Training Academies

1050-113 Lisboa
active@activemedia.pt

Exemplo demonstrativo

Exemplo demonstrativo

115
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www.acidados.pt

Logótipo na capa como “Patrocinador” (máximo
4). Uma página de publicidade. Logótipo e texto
descritivo sobre a empresa na listagem principal
e caixa de destaque com fundo de cor.

GRATUITO
1500 €

Inserção das ofertas formativas
disponibilizadas pela empresa
destinadas a profissionais e público
em geral. Em formato bilíngue (1
pág em PT e 1 pág em ENG).

www.acitel.pt

ACIDADOS

DIRETÓRIO DE
ACADEMIAS DE
FORMAÇÃO DE TIC

Exemplo demonstrativo

AXIANS PORTUGAL
O mundo está mais ligado

De Rana
acitel@acitel.pt

geral@activesys.pt

LEAP CENTER Espaço Amoreiras

4465-671 Leça do Balio

Estrada de Benfica,

2785-503 São Domingos

12

Rua da Lionesa, 446 C, loja J

ABPMP PORTUGAL

1072 A/B Abóboda

Rua Filipe Folque, 2, 1.º esq.

214 258 000

Economia Digital

Centro Empresarial Lionesa,

Rua D. João V, 24, E06

Av. Salgueiro Maia,

activesys.pt

LEAP CENTER Espaço Amoreiras
- Centro Empresarial,

ACITEL 4

ACTIVE MEDIA

Estamos presentes em 25
países, com cerca de 12

Economia Digital

38

3030-175 Coimbra

relationship with our clients,

para que cumpram os

ACEPI ASSOCIAÇÃO

www.activemedia.pt

www.ablewise.pt

the diverse needs of their

the best combination of

active@activemedia.pt

info@ablewise.pt

mudança é desconcertante.

Energies, dedicada às

33

1050-113 Lisboa

2740-178 Porto Salvo

to enable our clients to fulfil

Cloud Computing (SaaS),

Rua Filipe Folque, 2, 1.º esq.

Rua Miguel Ângelo Lupi, 34

Rua do Brasil, 131
technology and services

do que nunca e o ritmo da

Computing (IaaS + PaaS),

Uma página de publicidade. Logótipo e texto
descritivo sobre a empresa na listagem principal
ACEPI ASSOCIAÇÃO
e uma caixa de destaque com fundo
de cor, para
ACTIVE SYS
que a sua empresa se destaque na listagem.
287

ACIST

O mundo está mais ligado

serviços aos nossos clientes,

accenture.portugal@

ABLEWISE CONSULTING

Empresas Companies

Exemplo demonstrativo
AXIANS PORTUGAL

De Rana

4100-246 Porto

ASSOCIADO
NÃO ASSOCIADO

ACADEMIAS

Introdução do logótipo e do texto descritivo
sobre a empresa na listagem principal.
Esta opção também inclui uma caixa de
destaque com fundo de cor, para que a
sua empresa se destaque na listagem.
• LOGÓTIPO (2 x 2 cm)
• CAIXA DE DESTAQUE
• TEXTO DESCRITIVO

acist@acist.pt

924, piso 1, escritório 11

PACK8

250 €
550 €

48

ABACO CONSULTING

PACK3

PACK2

ASSOCIADO
NÃO ASSOCIADO

ÁREAS DE FORMAÇÃO
Cibersegurança, Redes,
Sistemas Operativos,
Programação,
Automação

INVESTINDO NO AMANHÃ
desenvolvendo talento tecnológico de nova geração
O programa Cisco Networking Academy (NetAcad)
o maior investimento social da Cisco no suporte ao
desenvolvimento de carreiras na rea das tecnologias,
fundamentais para acelerar a transformação digital.
Presente em dezenas de instituições educativas
como Institutos Politécnicos, Universidades, Escolas
Profissionais e Escolas Secundárias, o NetAcad
conta também com parcerias firmadas com outras
institui ções como o IEFP, IAPMEI, IGFEJ e o Programa
Escolhas, entre outras.
Lançado em outubro de 1997, o programa NetAcad
ficou disponível em Portugal em 1999, e desde
então até ao final do ano passado contou com
mais de 31.500 alunos. Nos últimos três anos, no
âmbito do Programa Country Digital Acceleration
(CDA), acelerámos o desenvolvimento do Programa
NetAcad, tendo registado neste período mais de
17.000 estudantes que participaram num ou mais
cursos, correspondendo a mais de 1.500.000 horas
de formação. No ano letivo passado, mais de
6.600 alunos fizeram um curso. Acreditamos que
este número crescente de participantes contribui e
contribuirá para o esforço de digitaliza o do país e
para o aumento de competências digitais em áreas
como a cibersegurança, redes, sistemas operativos,
programação, automação de infraestruturas, entre
outras.
Os cursos são disponibilizados gratuitamente para
instituições elegíveis, tais como escolas secundárias,
escolas profissionais, politécnicos e universidades,
entre outras:
• Programa disponível sem custos
• Curriculum consistente
• Cursos não alinhados com produtos
• Preparação para carreiras emergentes
• Alinhamento com certificações globais
Os estudantes aprendem não só tecnologia, mas
também a trabalhar em equipa, a ajudar outros, a
descobrir talento.

O programa Cisco Networking Academy (NetAcad)
o maior investimento social da Cisco no suporte ao
desenvolvimento de carreiras na rea das tecnologias,
fundamentais para acelerar a transformação digital.
Presente em dezenas de instituições educativas
como Institutos Politécnicos, Universidades, Escolas
Profissionais e Escolas Secundárias, o NetAcad
conta também com parcerias firmadas com outras
institui ções como o IEFP, IAPMEI, IGFEJ e o Programa
Escolhas, entre outras.
Lançado em outubro de 1997, o programa NetAcad
ficou disponível em Portugal em 1999, e desde
então até ao final do ano passado contou com
mais de 31.500 alunos. Nos últimos três anos, no
âmbito do Programa Country Digital Acceleration
(CDA), acelerámos o desenvolvimento do Programa
NetAcad, tendo registado neste período mais de
17.000 estudantes que participaram num ou mais
cursos, correspondendo a mais de 1.500.000 horas
de formação. No ano letivo passado, mais de
6.600 alunos fizeram um curso. Acreditamos que
este número crescente de participantes contribui e
contribuirá para o esforço de digitaliza o do país e
para o aumento de competências digitais em áreas
como a cibersegurança, redes, sistemas operativos,
programação, automação de infraestruturas, entre
outras.
Os cursos são disponibilizados gratuitamente para
instituições elegíveis, tais como escolas secundárias,
escolas profissionais, politécnicos e universidades,
entre outras:
• Programa disponível sem custos
• Curriculum consistente
• Cursos não alinhados com produtos
• Preparação para carreiras emergentes
• Alinhamento com certificações globais
Os estudantes aprendem não só tecnologia, mas
também a trabalhar em equipa, a ajudar outros, a
descobrir talento.

DESTINATÁRIOS
Alunos com mais de 13 anos
de idade, desempregados,
profissionais em geral
LOCAL
Institutos Politécnicos,
Universidades, Escolas
Profissionais e Escolas
Secundárias

As aulas decorrem em contexto de
ensino presencial e/ou à distância

CUSTOS
Gratuito
CERTIFICAÇÃO
Acesso a Certificações da
Indústria em alguns cursos
como, por exemplo, CompTIA
A+, Linux Essencials, CCNA,
CCNP, DevNet Associate,
CyberOps Associate
NÍVEIS DE FORMAÇÃO
Introdutório, Intermédio
e Avançado
PORTEFÓLIO DE CURSOS
www.netacad.com/
courses/allcourses
INFORMAÇÃO PARA
EDUCADORES
www.netacad.com/educators

DESTINATÁRIOS
Alunos com mais de 13 anos
de idade, desempregados,
profissionais em geral
LOCAL
Institutos Politécnicos,
Universidades, Escolas
Profissionais e Escolas
Secundárias

As aulas decorrem em contexto de
ensino presencial e/ou à distância

CUSTOS
Gratuito
CERTIFICAÇÃO
Acesso a Certificações da
Indústria em alguns cursos
como, por exemplo, CompTIA
A+, Linux Essencials, CCNA,
CCNP, DevNet Associate,
CyberOps Associate
NÍVEIS DE FORMAÇÃO
Introdutório, Intermédio
e Avançado
PORTEFÓLIO DE CURSOS
www.netacad.com/
courses/allcourses
INFORMAÇÃO PARA
EDUCADORES
www.netacad.com/educators

MAIS INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES
www.netacad.com

MAIS INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES
www.netacad.com

LOGÓTIPO

Para reservar espaço
ou obter mais informações,
por favor contate-nos:
Telef.: 213 129 670
Email: eventos@apdc.pt
Aos valores referidos acresce IVA

