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Atualmente com mais de 500 cola-

boradores, divididos em equipas mul-

tidisciplinares e altamente especiali-

zadas, e uma estratégia nearshore, 

a ITSector tem sede no Porto e centros 

de desenvolvimento em Lisboa, Braga, 

Aveiro, Bragança e Castelo Branco, 

além de representações em Angola, 

Moçambique, Polónia e Alemanha.

A nível internacional, a tecnológica 

portuguesa está presente em mais de 

20 mercados, encontrando-se com 

projetos em curso em todo o mundo, 

desde Portugal ao Canadá, passando 

por África do Sul e por França, e tra-

balhando com mais de 50 instituições 

financeiras com quem procuram “ser 

um parceiro de excelência”, levando 

até elas o que de melhor fazem: mu-

dança, inovação, transformação. 

Atualmente, a empresa procura for-

talecer a relação com os seus clien-

tes do Canadá, que são instituições 

financeiras de renome, estando 

a considerar apostar igualmente no 

mercado americano.

 

Com um crescimento de mais de 27 

por cento no ano passado, a empresa 

pretende manter esse ritmo, estando 

já a expandir a sua presença interna-

cional de forma sustentada e sólida, 

concentrando-se “na criação de so-

luções inovadoras e disruptivas que 

levarão os clientes, parceiros e insti-

tuições financeiras ao futuro da sua 

transformação digital”. 

"Nos últimos anos temos evoluído 

consideravelmente além-fronteiras 

e a aposta mantém-se. No semes-

tre que findou, atingiu cerca de 50 

por cento da faturação total”, revela 

o vice-presidente e Board Member da 

ITSector, Jorge Ferreira, acrescentan-

do que 2019 foi o melhor ano da em-

presa, que obteve resultados extraor-

dinários “tanto ao nível de receitas, 

como ao nível de satisfação dos clien-

tes e colaboradores, que se sentiram 
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A ITSector é uma empresa portuguesa de 
desenvolvimento de software especializada em 

transformação digital para o setor financeiro. Com 
mais de 15 anos de experiência e presença em 

mais de 20 países, a ITSector combina tecnologia, 
inovação e know-how para desenhar 

e implementar estratégias omnicanal para 
a banca, acelerar processos de transformação 
digital, implementar soluções end-to-end de 

crédito, gerir a manutenção de aplicações e dar 
suporte aplicacional em modo ongoing.
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motivados e realizados por fazerem 

parte de projetos tão aliciantes e com 

clientes de renome”. 

Por seu turno, Renato Oliveira, pre-

sidente e Board Member da ITSec-

tor, afirma que a empresa “encerrou 

o primeiro semestre de 2020 com 

uma receita em torno dos 13 milhões 

de euros, o que representa um cres-

cimento de 25 por cento face ao pe-

ríodo homólogo. Considerando que 

o ano de 2019 foi o melhor ano da 

história de 15 anos da sociedade, 

o Conselho de Administração da IT-

Sector prevê que o ano em curso 

possa continuar a revelar uma ‘per-

formance’ positiva e sustentável”.

Em 2019, a ITSector registou uma 

faturação superior a 23 milhões de 

euros, com mais de 200 projetos en-

tregues, entre os quais alguns projetos 

internacionais que foram premiados. 

Com um crescimento de 50 por cen-

to nos últimos três anos, é de referir 

que os valores de receita internacional 

contabilizam hoje 50 por cento do to-

tal, quando em 2017 representavam 

apenas 35 por cento.

A pandemia COVID-19 não apanhou 

a empresa desprevenida. De acordo 

com Jorge Ferreira, “a experiência 

que já existia de servir alguns clien-

tes em modo remoto foi um ativo 

importante para uma adaptação 

célere às novas condições de traba-

lho”. De facto, a empresa tinha ini-

ciado em 2019 testes piloto para um 

modelo intercalado entre os regimes 

presencial e à distância, pelo que, e 

considerando que a maioria das equi-

pas trabalha em regime nearshore, 

a transição dos mais de 500 colabo-

radores da empresa para um regime 

100 por cento remoto foi feita de for-

ma rápida, eficaz e sem prejudicar os 

trabalhos em curso com os clientes.

De salientar que já durante a fase de 

confinamento, a ITSector conseguiu 

ganhar três novos clientes, dos quais 

dois internacionais, que terão uma 

importante contribuição nas contas 

de 2020 e anos seguintes. 

A ITSector conta como principais clien-

tes na Europa instituições financeiras 

como o Millennium bcp, o ActivoBank, 

o Montepio e o Bank Millennium. Em 

África, o Standard Bank, o Millennium 

bim, o BCI, o Moza Banco, o Banco 

Único, o BPC, o Millennium Atlântico 

e o Banco BNI usam as soluções da 

ITSector, enquanto no Canadá os prin-

cipais clientes são o Celero e o Coast 

Capital Savings.

“A aposta no futuro é sempre manter 

os nossos atuais clientes na vanguar-

da da transformação digital e levar 

a novos clientes esse mesmo ‘mindset’ 

e soluções inovadoras”, concluem os 

responsáveis da ITSector. 

www.itsector.pt

http://www.itsector.pt

