
XPAND IT 

A Xpand IT é uma empresa portuguesa, criada em 1993 com o objetivo de ser uma empresa sólida e uma marca 
inovadora. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta que hoje em dia abrange áreas tão diversas como 
Business Intelligence, Business Process & Integration e Enterprise Mobility & RFID, entre outras. De empresa local 
passou a empresa global, com projetos em todos os sectores de atividade e em países como Portugal, Bélgica, Índia, 
Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Sempre com uma abordagem transparente e de cooperação 
com os clientes é hoje reconhecida acima de tudo como tendo um profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela 
Excelência". 
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CIO Awards  

A WikiCMSeixal da Câmara Municipal do Seixal, foi considerada uma das 10 melhores 

soluções empresariais na área das Tecnologias de Informação. O prémio foi entregue no 

âmbito da 2ª Edição do CIO Awards 

 

A WikiCMSeixal da Câmara Municipal do Seixal, está entre os grandes vencedores da 2ª Edição 

do CIO Awards. Este projecto tecnológico, que contou com a colaboração da Xpand IT e é 

baseado no software Atlassian Confluence, conseguiu arrecadar a distinção de uma das 10 

melhores soluções empresariais na área das TI. A entrega dos prémios foi conhecida durante a 

tarde do dia 19 de Abril, por um júri composto diversos membros das mais variadas áreas de 

actividade e pela equipa de Research da IDC Portugal. 

A WikiCMSeixal que tem a Dra. Célia Pestana como responsável, trata-se de uma plataforma de 

gestão e promoção do conhecimento disponível para todos os trabalhadores da autarquia. Esta 

plataforma é suportada pelo produto Confluence da Atlassian, que é distribuído e promovido 

em Portugal pela Xpand IT, com o intuito de melhorar continuamente os processos da entidade. 

Esta solução veio permitir e promover a troca de informação e conhecimentos dentro entre os 

colaboradores, de forma transversal à organização.  

Os 10 eleitos foram seleccionados entre 65 projectos nomeados, que no seu conjunto somaram 

um investimento em TIC na ordem dos 50 milhões de euros. Os projectos seleccionados para a 

disti ção fora  avaliados pela capacidade para elhorar e opti izar processos de egócio, 
inovar e criar novos produtos e serviços, desenvolver áreas de negócio, aumentar produtividade 

e efectividade dos colaboradores, atrair e reter clientes, expandir a utilização da informação e 

elhorar o processo de decisão , explica u a ota de i pre sa da IDC. 

Para mais informações poderá consultar a página oficial do evento: 

Página do Evento: http://www.portalidc.com/cio_awards_2012/index.html 
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