


Fundada em 1987, 
a F3M está hoje em 
Portugal, Angola e 
Moçambique.

+ de 6 000 
CLIENTES

EQUIPA DE 
150 PESSOAS

A F3M Information Systems é uma das maiores empresas 
portuguesas especializadas em Tecnologias da Informação e 
Comunicação. Destaca-se no mercado pela conceção, 
produção e implementação de software para mercados 
verticais, sendo líder nos setores da Economia Social e 
Óticas e apresentando soluções tecnológicas para as áreas 
da Saúde e Indústria Têxtil e do Vestuário. 

Atua como uma integradora de soluções e um fornecedor 
global de soluções TIC, complementando a sua oferta com o 
fornecimento de alguns dos principais ERP’s, serviços de 
consultoria, formação certificada, soluções de infraestrutura 
TI, cibersegurança e telecomunicações. 

Com mais de três décadas de existência, a experiência e 
know-how alcançados pela F3M não só em mercados 
específicos, mas também em todo o segmento empresarial, 
independentemente da sua dimensão, permite disponibilizar 
serviços de forma transversal e à medida de cada cliente, 
alinhando sempre os requisitos técnicos com os objetivos de 
cada organização.

F3M Information Systems, S.A [Portugal]

Como extensão da F3M Information Systems S.A. 
em Portugal existe um conjunto de mais quatro 
empresas, participadas maioritariamente e 
geridas pela “empresa mãe” em conjunto com 
gestores locais. Este conjunto de cinco empresas  
forma assim um grupo empresarial que agrega 
cerca de centena e meia de quadros, distribuídos 
por 3 países (Angola, Moçambique e Portugal).

Atualmente a empresa tem as suas soluções 
em mais de 6.000 clientes com dezenas de 
milhares de utilizadores.

F3M [Grupo de Empresas]     
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PLATAFORMAS WEB
Num mercado cada vez mais global e conectado, 

onde é valorizada a liberdade de tempo e geográfica, 

é incontornável dispor de PLATAFORMAS WEB, 

acessíveis em qualquer momento e em qualquer lugar. 

A F3M está atenta e aposta no desenvolvimento de 

soluções Web que respondem aos atuais desafios das 

organizações e que asseguram um aumento de 

produtividade e eficiência, alinhadas com uma 

visão de posicionamento estratégica.

INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA 
e CIBERSEGURANÇA
Fruto de um ambicioso programa de formação e 

certificação a F3M apresenta elevados níveis de 

qualificação e competências em áreas como 

tecnologia de Servidores, Storage, Redes, Cloud / 

On Premise, Cibersegurança e Serviços de 

Consultoria. Mediante a dimensão da organização 

são definidos planos de implementação 

personalizados.

TRAINING CENTRE
O projeto F3M Training Centre é responsável 

por uma ampla oferta formativa para  

entidades da economia social e setor 

empresarial. Os temas sempre atuais, os 

formadores qualificados e experientes, a 

equiparação da OCC e a certificação DGERT, 

contribuíram decisivamente para este 

sucesso a nível nacional.

TELECOMUNICAÇÕES
A análise e implementação de soluções 

profissionais de telecomunicações integram a 

oferta F3M, que apresenta uma vasta gama 

de soluções de comunicação fixa e móvel, 

complementada com serviços de consultoria e 

gestão personalizada. 

PROJETOS ONE-TO-ONE
Ciente de que há setores e organizações com 

processos específicos que exigem soluções 

custom-made, a F3M cria do zero, ou altera, 

software à medida das necessidades de cada 

cliente. A F3M tem hoje um processo maduro, 

alicerçado em anos de experiência em 

desenvolvimento de projetos para pequenas, 

médias e grandes organizações empresariais, 

administração pública central e local, ONG’s, 

entre outras entidades.

SOFTWARE DE GESTÃO/ERP’S
A oferta de software F3M para mercados 

verticais é complementada com um leque de 

soluções de gestão / ERP’s  e plataformas 

para integração de processos empresariais 

cujo objetivo passa pela otimização dos 

processos de negócio e pela constante 

inovação.
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SOFTWARE PARA 
MERCADOS VERTICAIS
Forte, inovadora, motivada e atenta, a F3M 

identificou desde cedo setores de mercado que 

requerem uma abordagem específica ao nível do 

software. Neste sentido, desenvolve soluções 

orientadas para os setores da Economia Social, 

Óticas, Saúde, Indústria Têxtil e do Vestuário, 

sendo nos dois primeiros líder nacional.
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