
DE PESSOAS PARA PESSOAS
Na Create IT focamo-nos nos clientes como pessoas e 
não como organizações. E cada um de nós dá o máximo 
para disponibilizar as melhores soluções que facilitam, 
simplificam e rentabilizam o seu dia-a-dia e a sua atividade. 
Uma abordagem focada nos resultados, na qualidade dos 
entregáveis, na inovação.

PAIXÃO PELO QUE FAZEMOS
Quando acreditamos no valor do nosso trabalho, quando 
vemos a satisfação das pessoas que nos rodeiam e quando 
testemunhamos o antes versus o depois, concluímos que 
existe uma verdadeira paixão que nos move e motiva a fazer 
sempre mais e melhor. Somos uma equipa totalmente focada 
no sucesso.

Fundámos a Create IT em 2001 com um princípio orientador: desenvolver projetos que antecipam o futuro 
e que representam um efetivo valor acrescentado para o negócio dos nossos clientes. Mantendo um forte 
e gratificante relacionamento com os mesmos, combinamos a experiência sobre as melhores práticas e 
tecnologias, com a promoção de um ambiente onde o talento pode prosperar, trazendo o melhor das pessoas.

PORQUÊ A CREATE IT?

DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA GESTÃO DE
PROJETOS

METODOLOGIA
SCRUM

INTERFACE E
USABILIDADEINTEGRAÇÃO

PORQUE FAZEMOS 
UMA EQUIPA ÚNICA ENTRE 

CREATE IT E CLIENTE

Vestimos a camisola 
e fazemos parte de um projeto 
comum focado nos resultados 
e na resolução de problemas. 

O nosso objetivo é a total 
satisfação e o elevado grau 

de adoção e isso só é possível 
trabalhando verdadeiramente 

em conjunto!

PORQUE VALORIZAMOS 
CONTINUAMENTE 
A NOSSA EQUIPA

Para conseguirmos estar 
sempre um passo à frente e 

oferecermos hoje as soluções 
de amanhã, investimos na 
formação, na partilha de 

conhecimento e na promoção 
de um ambiente de trabalho 

onde todos sentem que fazem 
parte integrante do sucesso.

PORQUE SOMOS UM 
PARCEIRO DE EXCELÊNCIA 

DA MICROSOFT

Projetos com tecnologia 
Microsoft? É connosco! A Create 
IT, Microsoft Gold Partner,  tem 

uma relação próxima com a 
Microsoft desde a sua fundação 
em 2001. Ao longo dos anos fo-
mos reforçando o compromisso, 

as competências e o valor que 
acrescentamos às soluções.

PORQUE PARTICIPAMOS EM 
EVENTOS DE REFERÊNCIA 

E ESTAMOS NA VANGUARDA

Seja como oradores, 
expositores ou participantes, 
somos presença assídua nos 

principais eventos tecnológicos 
em Portugal e no mundo. Só 

assim é possível acompanhar a 
evolução tecnológica, saber em 
tempo útil o que aí vem e estar a 

par das tendências.



O QUE FAZEMOS
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ALGUNS 
PROJETOS 
QUE FAZEM 
HISTÓRIA!

LOJAS ONLINE DO CONTINENTE

Parceiro tecnológico no desen-
volvimento das várias lojas onli-
ne (Manuais Escolares e Wells) 
integradas na solução multi-loja 
criada para o Continente.

INTRANET DA ASCENDUM 

Portal focado em aproximar e 
aumentar a colaboração entre as 
equipas, a partilha de conhecimen-
to e a forma como as subsidiárias 
de 18 geografias comunicam 
entre si, através das ferramentas 
Office 365, onde o Yammer tem 
um papel importante.

BPI AGILE

Implementação da solução 
AGILE (gestão de limites de ex-
posição integrada) que permite 
ao BPI diminuir o risco operacio-
nal, agilizar a atividade comercial 
e produzir informação de gestão 
padronizada.

E-COMMERCE DO PESTANA

Solução baseada na cloud (Azure) 
e com backoffice em SharePoint 
que agrega informação de todos 
os hotéis e pousadas (mais de 80 
unidades e 9000 camas), desta-
cando-se o foco no cross-selling 
e a integração com os sistemas 
de suporte ao negócio.

SMARTPORTALS NA CIMAC 

Solução que agrega portais 
de 14 municípios do Alentejo 
Central, o Portal da ADRAL e 
o Portal da CIMAC, dando um 
novo impulso à região: centraliza 
a informação, gera autonomia, 
agiliza processos e otimiza 
recursos.

PORTAL CLIENTE LUZ SAÚDE

Portal Cliente Web multi-ecrã 
integrado com os serviços e 
infra-estrutura da Luz Saúde. Os 
clientes podem aceder ao seu 
perfil, fazer marcações, aceder a 
resultados de exame e consul-
tas, em qualquer altura e em 
qualquer lugar.

CONSULTORIA NA RECOMATICS

Serviços de Consultoria e 
Desenvolvimento na empresa 
belga com base na solução 
‘Vycunia Provisioning’, desenha-
da para modelar a arquitetura 
de informação no SharePoint 
e permitir aos utilizadores de 
negócio efetuar um setup com 
várias iterações, refinamentos e 
prototipagem.

Microsoft Partner
Gold Application Integration
Gold Application Development
Gold Collaboration and Content
Gold Cloud Platform

· Partner of the year | Portugal 2011 
  Parceiros de Portals & Collaboration 
   no segmento de Clientes Corporate
· Solutions Partner of the year | Portugal 2013
· Partner Ambassador of the year | Portugal 2014

Uma plataforma para portais, integrada, dinâmica, ágil.

smartportals.pt Systems Integrator. Services & Solutions.

3 prémios europeus pelo 
desenvolvimento de soluções 
sobre tecnologia Microsoft 
(European SharePoint 
Community Awards)


