
QUEM SOMOS

Somos uma empresa portuguesa com mais de 20 anos 
de experiência em engenharia de software e consultoria 
tecnológica. 

Apoiamos os nossos clientes na transformação digital 
dos seus negócios, integrando ou desenvolvendo 
soluções à medida das suas necessidades.

SOLUÇÕES DE REFERÊNCIA

Criamos soluções que processam 
rapidamente grandes volumes de 
informação, incorporando regras de 
negócio complexas, garantindo 
igualmente todos os mecanismos de 
segurança e confidencialidade da 
informação.

40 sistemas 
diferentes federados 
numa única solução

+1 800 milhões
de transações

por ano

+12 milhões
de utilizadores

registados

+150 milhões
de ficheiros 

processados por ano

+600 milhões
de invocações de

webservices por ano

https://www.opensoft.pt/
https://www.opensoft.pt/


A NOSSA 
DIFERENCIAÇÃO

Equipa especializada

Cumprimento dos prazos de 
entrega estabelecidos

Elevada experiência no 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas com qualidade

+80 engenheiros de software altamente especializados

Soluções com +80% de testes automáticos

Track record no cumprimento de prazos de entrega

Grau de satisfação de clientes +8/10

Usamos uma abordagem ágil à engenharia de software, fomentando uma relação de colaboração
com os nossos clientes, do início ao fim de cada projeto.

Machine
Learning

UX/UIDigitalização
de Serviços

Segurança da
Informação

Big DataIntegração
de Sistemas

Mobilidade

Software Consultoria Nearshoring

O QUE FAZEMOS

Desenvolvemos a solução 
tecnológica que procura e 
apoiamos a transformação 

digital do seu negócio

Analisamos o seu negócio 
propondo uma estratégia 

tecnológica para a 
simplificação de processos e 

ganhos de produtividade

Soluções tecnológicas de 
alta qualidade e 

disponibilidade, sem 
impacto da localização

geográfica

COM QUEM TRABALHAMOS

Finanças Notariado Habitação Serviços Públicos

Alfândegas Educação Serviços Financeiros



PRODUTOS

PRESENÇA INTERNACIONAL

Portugal

Cabo Verde

Angola
Moçambique

Guiné Equatorial

Framework open source e 
gratuita, específica para a 

implementação de formulários 
exigentes, ou seja formulários 

com vários campos, regras 
complexas e múltiplas 

validações. 

https://lightweightform.io/

Solução modular de recolha e 
processamento de grandes 

volumes de dados. Permite a 
comunicação de ficheiros numa 
única iteração, validando-os e 
devolvendo uma resposta em 

tempo real.

https://www.saftpro.com/

Aplicação que responde às 
necessidades do dia-a-dia dos 

notários. De fácil 
aprendizagem, o SIMN permite 
gerir as tarefas associadas aos 
cartórios de forma otimizada e 

automática.

https://simn.opensoft.pt/

Contacte-nos!

Edifício Amoreiras Square Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 - 7B 1070-313 Lisboa

www.opensoft.pt

+351 21 380 44 10 | comercial@opensoft.pt
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