
The best of ICT  
with a human touch 

https://www.vinci-energies.pt/pt/


Vivemos segundo o way of life 
da VINCI Energies
Partilhamos expertise e criamos oportunidades para 
aumentar a eficiência e enfrentar os desafios globais.

Por isso, atuamos com base nos valores comuns a todo o 
Grupo - autonomia, responsabilidade, empreendedorismo, 
confiança e solidariedade – decisivos para o comportamento 
da nossa empresa e dos nossos colaboradores.

EMPOWERMENT
Por acreditarmos na capacitação das nossas pessoas, 
apostamos na autonomia de cada colaborador,  
dando-lhe espaço à liberdade e iniciativa própria.
A autonomia permite-nos estar mais próximos dos  
nossos clientes e servi-los da melhor maneira possível.

RESPONSABILIDADE
O nosso sucesso comum depende do quanto vemos e 
assumimos a responsabilidade pelo cliente, pelo projeto e pelos 
colegas. Dizemos o que fazemos e fazemos o que dizemos.

EMPREENDEDORISMO
Esta é a base de todas as oportunidades e ideias inovadoras. 
É graças a colaboradores com um espírito empreendedor 
que a organização pode desenvolver-se e aproveitar as novas 
oportunidades de negócio.

CONFIANÇA
É a base de todos os relacionamentos e condição absoluta  
para as boas relações de trabalho. A confiança é baseada  
na transparência entre equipas e nas relações profissionais.  
É por isso que acreditamos no poder da nossa rede.

SOLIDARIEDADE
Significa que contribuímos ativamente para objetivos comuns. 
A solidariedade aumenta o nosso sentido de união e esta  
torna a colaboração mais fácil, aumentando o espírito  
de equipa e fortalecendo a rede. Só podemos ter sucesso  
com o compromisso de todos. É isso que significa  
“o verdadeiro sucesso é o sucesso partilhado”.

PARA MELHORAR A VIDA DAS PESSOAS E DAS ORGANIZAÇÕES

Entregamos a combinação perfeita  
entre TECNOLOGIA e SERVIÇOS
O mundo está mais ligado do que nunca e o ritmo da mudança é desconcertante.

Os nossos clientes enfrentam desafios incríveis e empresas 
de todos os setores tentam acompanhar a evolução das 
expectativas dos seus clientes.
Porque colocamos as pessoas em primeiro lugar, estamos 
muito próximos dos clientes. Ajudamo-los a gerir 
transformações digitais complexas, conciliando o ritmo da 
evolução tecnológica com uma adoção bem-sucedida.
A Axians é a marca do grupo VINCI Energies dedicada às 
Tecnologias de Informação e Comunicação e ao desafio da 
Transformação Digital.

Através de metodologias human-centered, respondemos a 
todas as necessidades de TIC com soluções diferenciadas 
em telecoms infrastructures, cloud e datacenters, enterprise 
networks, digital workspace e data analytics.
Cybersecurity é uma prioridade em todas estas áreas.
Contamos com a melhor tecnologia para que os nossos 
clientes cresçam e prosperem num mercado global em 
constante mudança.

PAÍSES
27 COLABORADORES

12 500

RECEITA
€2.7 bn

2021



Uma abordagem  
human to human
Innovation Design
Criamos uma experiência diferente aos nossos clientes, 
através de uma abordagem híbrida que combina  
a expertise e a criatividade para resolver  
problemas complexos. Acompanhamos  
a sua transformação digital, com soluções  
e serviços em todas as áreas de especialização.

Sempre presentes, 
do início ao fim
Na Axians, acompanhamos todo o ciclo de vida  
dos seus projetos de TI. Desta forma, vai conseguir  
atingir os seus objetivos e melhorar a sua performance, 
uma vez que terá acesso à nossa variedade de  
soluções e serviços TIC, inovadores e chave-na-mão.
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Transformamos  
a tecnologia  

do seu negócio 
em valor  

acrescentado. BUILDPLAN RUN



Só com um conhecimento  
profundo das TIC, é possível 
oferecer as melhores soluções.
Com uma abordagem vertical, conseguimos  
responder a todos os desafi os de negócio.

Desenhamos soluções inovadoras multifacetadas,  
que podem ser implementadas on-site  
ou disponibilizadas através de um modelo as a service.

ARTIFICIAL INTELLIGENCEMACHINE LEARNING

MULTIEXPERIENCE

EXTENDED REALITY

EMBEDDED-AI

MOBILE-FIRST

COMPUTER VISION

VOICE AS UI

HYPERAUTOMATION

Estamos ligados 
aos nossos  

clientes para 
melhorar a vida 

das pessoas.

PROJETOS INSPIRADORES QUE TOCAM MUITAS VIDAS

SAÚDE
Garantimos a contínua 
disponibilidade de recursos 
tecnológicos para assegurar
um serviço de saúde  
de excelência em alguns  
dos melhores hospitais do país.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Acreditamos na eficiência  
da gestão pública, transformando 
digitalmente os serviços públicos 
e a forma como os cidadãos 
experienciam uma sociedade  
mais inclusiva e sustentável.

TELECOMS
Apostamos em redes e sistemas  
de comunicação de vanguarda 
ligando pessoas, negócios e cidades 
à sociedade digital do futuro.

TRANSPORTES
Tornamos as infraestruturas  
de transporte mais seguras, 
eficientes e sustentáveis com  
a aplicação de novas tecnologias 
para melhorar a mobilidade  
das pessoas nas cidades.

EDUCAÇÃO
Promovemos um estilo de vida 
interativo, reforçando a colaboração 
entre toda a comunidade de 
estudantes e professores ligados 
a algumas das mais relevantes 
universidades em Portugal.

Conheça muitos outros 
casos em axians.pt

VALOR INTERNET OF THINGS

https://www.axians.pt/pt/
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