
Candidaturas Best Digital Transformation Idea

Início

Identificação do responsável pela nomeação

Identificação da empresa

1. De forma a proceder com a candidatura ao prémio Best Digital
Transformation Idea do Portugal Digital Awards, deverá selecionar as duas
opções abaixo. *

Li e concordo com os termos do Regulamento Portugal Digital Awards .

Para os devidos efeitos e no que se refere à participação nesta iniciativa,
consinto de forma livre, específica, informada e inequívoca que a IDC
Portugal, na qualidade de responsável pelo tratamento de dados nos
termos da legislação atualmente em vigor, proceda à recolha e
tratamento de dados pessoais, com a finalidade de gestão e organização
do referido projeto e divulgação de projetos futuros da IDC.

2. Nome

3. Função que desempenha na empresa

4. Endereço de mail

https://cofinaeventos.com/portugaldigitalawards/regulamento/


Fundador

Fundador

Fundador

Fundador

Fundador

5. Nome da empresa

6. Fundadores

7. Capital social

8. Ano de fundação



2020

2021 (previsão)

2018

2019

2020

2021 (previsão)

9. Breve descrição da organização (pode incluir a visão da sua organização
ou qualquer informação que resuma os produtos e serviços da sua
organização)

10. URL Site Web

11. Colaboradores

12. Vendas



Atividade da empresa

13. Apresentação da empresa *

De forma a garantir que o melhor entendimento possível por parte do Júri, é OBRIGATÓRIO a

inclusão de um vídeo a explicar a iniciativa e/ou projeto.

O vídeo deverá ter no máximo XXXX minutos, e deverá ser partilhado através de um link

(youtube, dropbox, etc) com validade até ao final do ano de 2021.

 

14. Caso necessite, adicione uma apresentação da empresa e dos
produtos/serviços desenvolvidos.
Formatos válidos - png, gif, jpg, jpeg, doc, xls, docx, xlsx, pdf, txt

Browse...  



Software
Serviços profissionais
Tecnologias de informação
Saúde
Imobiliário
Ciência e Engenharia
Indústria
Design
Agricultura
Viagens e Turismo
Retalho e distribuição
Serviços Financeiros
Bens de consumo
Energia
Sustentabilidade
Comida e bebidas
Serviços Internet
Educação
Biotecnologia
Media e Entretenimento
Apps
Data e Analítica de negócio
Edição e Conteúdos
Inteligência Artificial

15. Qual a área em que a empresa atua?



16. Quais os setores de atividade em que a empresa atua?

Administração pública

Banca e serviços financeiros

Indústria e construção civil

Distribuição e retalho

Educação

Hotelaria e restauração

Media & Telecomunicações

Saúde

Seguros

Serviços profissionais e particulares

Transportes e logística

Energia / Utilities



Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Best Digital Transformation Idea

17. Quais as principais competências tecnológicas da sua empresa?

Cloud Computing

Big Data & Analítica de negócio

Social Business

Mobilidade

Inteligência Artificial

Blockchain

Robótica

Cibersegurança

Internet of Things

Robótica

Realidade Virtual / Realidade Aumentada

Outra(s), por favor especifique

18. Principais clientes da empresa



19. Qual a razão pela qual acredita que a sua empresa deveria ser
vencedora da categoria especial Best Digital Transformation Idea?
  *

Conte-nos, através de tópicos, qual o objetivo da empresa, quando começou, quais os aspetos

distitntivos 

• Fundada por grupo de colegas universitários de ciências da computação

• Fundada em 2018

• Desenvolvimento e implementação de infraestruturas cloud computing

• Implementação de soluções de cibersegurança as a service

• Focalizada na entrega de soluções para a Administração Pública

Seguidamente, descreva as razões peas quais acredita que a sua empresa poderá ser

vencedora do prémio Best Digital Transformation Idea.

Destaque sucintamente quais os benefícios de negócio que as empresas incumbistes poderão

retirar da utilização dos seus produtos/serviços, assim como qual o impacto que estes

produtos/serviços podem ter na atividade das empresas incidentes.

 



20. Se tivesse que apresentar a empresa no Twitter, qual o tweet (280
caracteres) que melhor descreveria a empresa?
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