
1



2



3

Génese
Constituída há cerca de 33 anos por iniciativa de um conjunto de téc-
nicos ligados ao ensino superior e especializados nas diversas áreas da 
economia e da gestão de empresas, a Expandindustria desde início se 
posicionou como uma unidade prestadora de serviço integral de apoio 
à gestão das organizações, baseando toda a sua oferta em soluções 
próprias de base tecnológica, apostando no desenvolvimento de um 
ERP orientado para o controlo analítico de gestão no suporte à decisão 
e apoiadas pelas competências nos serviços de assistência técnica e 
formação.

Propulsionada pelo reconhecimento da qualidade, eficácia e êxito dos 
serviços prestados, e sobretudo, estimulada pela vantagem comparati-
va oferecida através de uma capacidade profissional multivalente, até 
então desconhecida no mercado de consultoria rarefeito por agentes 
isolados e de formação específica, a Expandindustria rapidamente 
experimentou uma taxa de expansão tão elevada como inesperada 
que a obrigou a ultrapassar a dimensão original, fortalecendo-se com 
as indispensáveis estruturas internas e uma abrangente relação de 
parcerias que a projetaram para um estatuto de empresa já hoje com 
projeção internacional.

Funcionando como um parceiro estratégico, a Expandindustria ajuda 
os seus clientes a alcançar os seus objetivos empresariais, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentado dos seus clientes e parceiros de 
negócio, ao promover o alinhamento de conceitos e a difusão de boas 
práticas de Responsabilidade Social.

Hoje, o objetivo passa pela consolidação ao nível e estatuto de empresa 
de projeção internacional, fortalecendo-se com as indispensáveis es-
truturas materiais, humanas, organizativas e financeiras. É intrínseco 
à sua missão o objetivo estratégico de ajudar os seus clientes a ganhar 
vantagens competitivas através do alinhamento da tecnologia com 
os objetivos empresariais, com base numa perfeita combinação de 
pessoas, processos e tecnologia.
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Avaliação
Nos seus esforços crescentes de melhoria, tem adotado, desde sempre, 
critérios de qualidade exigentes (nomeadamente EFQM e ISO) que, 
conjugados com as relações de parceria estratégica que tem estabe-
lecido, suscitaram a motivação para uma permanente avaliação por 
parte dessas entidades, destacando-se que:
 

 • tem o seu processo de Gestão pela Qualidade certificado 
segundo a norma ISO 9001:2000 pela SGS ICIS, tendo em  
curso os seus processos de certificação pela Responsabilidade 
Social (segundo as normas SA8000) e da inovação;

 • é entidade acreditada pela DGERT - Direcção-Geral  
do Emprego e das Relações de Trabalho;

 • tem sido distinguida com o estatuto de PME Excelência  
e PME Lider.

 • dispõe de estatuto de parceiro privilegiado das seguintes 
entidades multinacionais:

HP - Hewlett Packard Portugal, Lda. / Oracle Portugal, Lda / 
Microsoft - Software para Microcomputadores, Lda. / Tobit Software AG
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Portefólio
De uma segmentação inicial do mercado baseada em setores industri-
ais, como o têxtil e calçado, caracterizados pela elevada complexidade 
de gestão dos seus processos essencialmente ao nível do planeamento 
e controlo analítico da produção, custos e desempenho, rapidamente 
se viu impulsionada a aumentar a sua oferta com soluções específicas 
para outros setores, obrigando-se a investir no desenvolvimento das 
suas soluções, de molde a acolher não só as permanentes evoluções 
tecnológicas do software (a possibilidade da completa desmaterial-
ização, a Internet, a portabilidade, as novas ferramentas de desenvolvi-
mento e de gestão de dados, etc.) mas também a adequação do seu 
ERP (SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Administração) às especi-
ficidades inerentes a novos setores (ensino, serviços de administração 
pública, comércio, cerâmica, plásticos, serviços financeiros, construção 
civil, organismos associativos, etc.).

Esta presença nos diferentes tipos de organizações e setores de ativ-
idade levou à criação de algumas soluções verticais, das quais desta-
camos as seguintes:

SIGAP
Sistema de Gestão e Administração para a  
Administração Pública.
Hoje já compatível com o SNC-AP, complementado por 
uma plataforma de Business Intelligence (SIGAP Ana-
lytics) e de Gestão Documental, oferece uma solução 
global para as entidades do setor público.

PIAS
Plataforma Integrada para a Ação Social
É uma solução web based para dar resposta às necessi-
dades de gestão das organizações que atuam no con-
texto da Economia Social



7

Com base num quadro próprio de técnicos altamente qualificados, e 
na teia de relações empresariais constituída, o objecto da atividade 
prosseguida hoje pela Expandindustria centra-se privilegiadamente 
na implementação de sistemas de informação (ERP’s SIGA e SIGAP) 
criação e recuperação de unidades económicas, na implementação e 
auditoria de sistemas informáticos, no desenvolvimento de programas 
de formação, na elaboração de estudos e projetos, e no aconselhamen-
to de gestão através dos seguintes departamentos:

 • DEEFI – Departamento de Análise Económico-Financeira
 • DEION – Departamento de Gestão e Organização Industrial
 • DEFOR – Departamento de Formação Orientada
 • DEDME – Departamento de Desenvolvimento de Mercado
 • DINFO – Departamento de Informática Global
 • DEQUAL – Departamento de Qualidade
 • DAMBI -  Departamento de Ambiente
 • DITCPD - Departamento de Implementação, tratamento, 

conformidade, proteção e segurança de dados pessoais de 
acordo com o novo regulamento geral de proteção de dados

Nos últimos anos, a questão da segurança da informação começou a 
ser tema de debate generalizado na sociedade, e em particular nas or-
ganizações, independentemente da sua dimensão e setor de atividade.
A globalização e a evolução tecnológica provocaram grandes alterações 
na partilha de dados entre entidades públicas e privadas. Qualquer 
cidadão hoje em dia faculta os seus dados pessoais nas mais diversas 
e para os mais diversos fins. Sendo que a qualquer pessoa assiste o 
direito à proteção dos seus dados.
 
A Expandindustria, oferece serviços abrangentes de assessoria em Se-
gurança de Tecnologias de Informação, tendo em mente que, hoje, a 
Segurança está presente em todos os aspectos da organização. Ajuda-
mos as organizações a entender como alinhar a segurança com os 
negócios.
 
Desenvolvemos diferentes iniciativas para promover o empenho e o 
alinhamento dentro da organização através do diagnóstico e inter-
venção de vários marcos metodológicos - para garantir que cada or-
ganização tenha um conceito de segurança que atenda aos objetivos 
da empresa. Analisamos e interpretamos a segurança “física” e “digi-
tal”, mudando ambas as abordagens para uma só segurança. Temos 
uma equipe multidisciplinar e experiente, com diferentes, negócios e 
gestão, direito, e segurança Digital, para que possamos oferecer uma 
abordagem abrangente e completa.
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Inovação
Impelida por essa necessidade de um permanente esforço de ino-
vação, a Expandindústria desde início endogeneizou esta atividade 
como de importância estratégica para a sua sustentabilidade, incor-
porando-a na sua organização com um departamento com identidade 
(radar de inovação) e vertendo-a num dos seus princípios operacionais: 
a inovação e a criatividade são soluções para o seu sucesso.

A sua actividade de I&D tem sido suportada por uma lógica económi-
ca assente na retenção de uma significativa fatia dos seus resultados 
anuais afetos a essa actividade, em valores que nos últimos cinco anos 
representam aproximadamente 900.000,00 euros e apoiada por uma 
rede de parcerias estratégicas, como diversas entidades do ensino su-
perior e do sistema científico e tecnológico (Universidade de Coimbra, 
Centro Tecnológico do Calçado, Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração do Porto, Instituto Superior de Contabilidade e Ad-
ministração de Lisboa, Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de 
Moçambique), associações empresariais (APICCAPS - Associação Por-
tuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e 
seus Sucedâneos, CCIPD - Câmara do Comércio e Industria de Ponta 
Delgada, CCAH - Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, ACIF - 
Associação Industrial e Comercial do Funchal) e empresas de excelên-
cia dos mais diversos sectores.
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Como resultado desta atividade destacamos os seguintes projetos:

 • de iniciativa e promoção própria:
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Administração
SICAPE - Sistema Integrado de Gestão da Cadeia Logística e 
da solução de Empresas dos sectores do calçado e da  
confecção
SIAMES - Sistema Integrado de Apoio e Monitorização do 
Ensino Baseado na Simulação Empresarial
EBS - Executive Balance Scorecard
SCN - Scorecard Navigator

 • em parceria/consórcio com outras entidades nacionais
FACAP - Fábrica de Calçado do Futuro
FATEC - Fábrica de Alta Tecnologia para o Calçado
SHOEMAT – Materiais Inovadores para o Calçado
NEWLK – Materiais, Componentes e Tecnologia para Calçado 
do Futuro
SAIIC - Sistema Avançado de Informação para a Indústria do 
Calçado
SADECIC - Sistema Avançado para a Dinamização Electrónica 
do Comércio e das Comunicações na Indústria do Calçado

 • em parceria/consórcio com entidades internas, que se 
consubstanciaram em diversos produtos incorporados no 
portefólio da Expandindústria e já registados como marca 
própria, a saber:

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Administração
SIGAGPN - Sistema Integrado de Gestão de Processos de 
Negócio
SIGAGIC - Sistema Integrado de Gestão das Comunicações
SIAMES - Sistema Integrado de Apoio e Monitorização do 
Ensino da Simulação Empresarial
SAIIC - Sistema Avançado de Informação para a Indústria do 
Calçado
GIIM - Gestão Integrada de Informação em Multimédia
EBS - Executive Balance Scorecard
SCN - Scorecard Navigator
GDPR - Serviços no âmbito do GDPR 
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De primordial importância para a Expandindústria releva o SIAMES, 
não só como o que a lançou para a internacionalização, mas também 
como aquele que permitiu que, por sua iniciativa, se tivesse concre-
tizado o projeto pioneiro de certificação internacional de qualidade de 
uma unidade curricular no ensino superior (A Simulação Empresarial) 
e que justificou já o lançamento de três teses de doutoramento no 
Departamento Didático e Tecnologia Educativa da Universidade de 
Aveiro.
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Robustez
Ao longo deste quarto de século tem sido preocupação dominante da 
sua Administração garantir que todo este esforço de desenvolvimento 
estratégico seja sobejamente sustentado por uma estrutura económi-
ca e financeira de elevada robustez, que os seguintes indicadores bem 
atestam:

55%
€ 5.500.000,00

uma autonomia financeira superior a 

capitais próprios de cerca de
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Responsabilidade social
Na ótica da responsabilidade social, destaca-se a sua participação 
como sócio fundador do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto 
e da INVENT (associação sem fins lucrativos para a promoção da ino-
vação na Gestão).

Lógica de Grupo
Ao longo dos últimos vinte anos a Expandindústria evoluiu para uma 
lógica de grupo empresarial, participando num conjunto de empresas 
ligadas às tecnologias de informação (grupo Decsis, ISO 27000, ISO 
27001) e à clínica médica (Clínica Médica Parque Itália), imobiliário
 (EGE – Empresa de Gestão Imobiliária S.A. e Expandimóvel – Empresa 
de Construção Lda) construção civil (Soma Paralela – Construções Lda) 
e Comércio por grosso (Xepo – organização de Distribuição e Comér-
cio Lda), dispondo já de um quadro de cerca de cinco centenas de 
colaboradores permanentes, essencialmente bachareis e licenciados.
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Contactos
Expandindústria
Estudos, Projectos e Gestão de Empresas, S.A.

Email
geral@mail.expandindustria.pt
www.expandindustria.pt

PORTO
Av. de França, 895 
4250-214 Porto

Tel
228 347 750
Fax
228 317 846

LISBOA
Rua Manuel Jesus Coelho, 12 -5º
1150-220 Lisboa

Tel
213 571 877

O novo RGPD - Regulamento EU 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de Abril de 2016, rela-
tivo à proteção dos dados das pessoas 
singulares, no que diz respeito aos da-
dos pessoais e à livre circulação desses 
dados, revoga completamente a dire-
tiva que até agora vigorou - Diretiva 
95/46 CE (Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados), entra em vigor e sem 
necessidade de qualquer legislação 
nacional, em Maio do presente ano.
É de aplicação obrigatória, para todas 
as pessoas singulares, coletivas, publi-
cas e privadas, sendo que para as pub-
licas é muito mais exigente.
Na linha do que tem sido a prática da 
Expandindustria ao longo dos anos, 
com forte e principal incidência no 
tratamento de informação, gestão da 
mesma, armazenamento e segurança, 
tal como resulta da lista de clientes im-

portantes que em nós confiaram con-
fiando-nos a segurança da informação, 
estamos agora estrategicamente em 
condições de fazermos verticalmente 
todo o processo, nomeadamente, in-
ventariação do existente, auditoria, 
manual de procedimentos e praticas, 
conformidade jurídica, implemen-
tação, encarregados de proteção de 
dados, gestão da informação, arma-
zenamento e segurança da mesma.
Para isso temos nos nossos quadros, 
colaboradores, uma equipa multidis-
ciplinar composta por auditores com 
grande experiência, gestores de pro-
cessos, juristas especialistas e técnicos 
de TI. 

Tudo através de garantias de certifi-
cação para as quais estamos devida-
mente habilitados.

RGPD - EU 2016/679
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