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INOVAÇÃO
| Redacção | 

Uma solução ‘all in one’ direc-
cionada ao sector do retalho foi
a grande vencedora da edição
deste ano da ‘Tec Talks Fish
Challenge, a ‘incubadora’ de 24
horas promovida pela software
house portuguesa Primavera
BSS. O evento, que terminou ao
início da tarde de ontem, juntou
perto de 100 empreendedores na
sede da empresa, em Braga. 

A concurso estiveram 18 pro-
jectos com aplicações assentes
maioritariamente em tecnologia
cloud e direccionadas a uma uti-
lização em ambientes móveis.
Participaram várias equipas ex-
ternas, provenientes da Univer-
sidade do Minho, da Escola Su-
perior de Tecnologia e Gestão de
Felgueiras, do Instituto Politéc-
nico do Porto, colaboradores da
PRIMAVERA BSS e empresas
parceiras. Desde aplicações de
Employee Self-Service, a web
marketplaces, passando por re-
des sociais empresariais, as apli-
cações apresentadas tiveram em

comum a tecnologia web e a ten-
dência crescente de acesso à in-
formação a partir de smartpho-
nes. A aplicação vencedora,
SBS, consiste numa solução de
facturação online que inclui si-
multaneamente uma loja de e-
commerce integrada nas redes

socais em tempo real, represen-
tando, desse modo, uma oferta
chave na mão para os pequenos
empresários do sector do retalho
que poderão facilmente facturar,
gerir a loja online e obter estatís-
ticas das redes sociais que per-
mitem posteriormente direcionar

campanhas de marketing, tudo
numa única aplicação. A princi-
pal novidade desta solução é
precisamente a integração de to-
da a informação numa única pla-
ta- forma, reduzindo os custos e
simplificando a gestão da infor-
mação.

A ideia foi desenvolvida por
uma equipa interna da Primave-
ra BSS, tendo potencial para ser
comercializada no futuro.  

David Afonso, vice-presidente
da Primavera realçou o dinamis-
mo da iniciativa e forte adesão,
salientando “o ambiente de cria-
ção e a adrenalina vividos mos-
traram que o espírito empreen-
dedor está bem enraizado e que
a inovação é um caminho sem li-
mites enquanto tivermos estas
mentes criativas concentradas
em formas diferentes de agilizar
os negócios e simplificar a vida
nas organizações”.

A equipa vencedora foi con-
templada com um prémio no va-
lor de 2 mil euros. A ideia vence-
dora poderá, a curto prazo,
integrar a oferta da empresa.

A Primavera – Business Soft-
ware Solutions, S.A. é uma em-
presa especializada no desenvol-
vimento de soluções de gestão e
plataformas para integração de
processos empresariais.

Solução para sector do retalho
vence ‘Tec Talks’ da Primavera BSS
FORAM 18 OS PROJECTOS que estiveram a concurso na incubadora de 24 horas promovida pela soft-
ware house portuguesa Primavera BSS.
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O projecto vencedor foi desenvolvido por uma equipa interna na Primavera, tendo potencial para ser comercializada no futuro

A aplicação vencedora, SBS,
consiste numa solução de
facturação online que inclui
simultaneamente uma loja
de e-commerce integrada
nas redes socais em tempo
real, representando, uma
oferta chave na mão para os
pequenos empresários do
sector do retalho que pode-
rão facilmente facturar,
gerir e obter estatísticas


