
 
 

BIZDIRECT PARTICIPOU NO 2.º CONGRESSO NACIONAL DA 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ELECTRÓNICA 

 

“A Contratação Pública e o Desenvolvimento Tecnológico” foi o tema 

apresentado por Miguel Zegre, Manager da Bizdirect 

 

 
Lisboa, 20 de Novembro de 2008 – A Bizdirect – www.bizdirect.pt – participou no 
2.º Congresso Nacional da Contratação Pública Electrónica, que se realizou no dia 19 
de Novembro, entre as 09h00 e as 19h00, no Tagus Park – Núcleo Central. A 
apresentação sobre “A Contratação Pública e o Desenvolvimento Tecnológico” ficou a 
cargo de Miguel Zegre, Manager da Bizdirect.  
 
O principal objectivo deste congresso foi a discussão de desafios e oportunidades de 
negócio para 2009, dando a conhecer as potencialidades do sector empresarial. 
 
Mais de 16% do PIB da União Europeia é dispendido, pelas entidades públicas, em 
aquisições, pelo que a contratação pública assume um papel económico fundamental, 
sendo indispensável continuar a apostar na melhoria das condições da sua prática, 
através da implementação e do desenvolvimento dos meios desmaterializados.  
 
Em simultâneo com o Congresso Nacional da Contratação Pública Electrónica realizou-
se a 1.ª Exposição Nacional sobre Inovação e Contratação Pública Electrónica, que deu 
a conhecer as principais inovações e tecnologias já disponíveis ao serviço da 
Contratação Electrónica.  
 
Segundo Miguel Zegre, “num contexto de mudança legislativa como a que se está 
verificar, a participação da Bizdirect neste congresso representou uma oportunidade 
impar para debater os novos horizontes e oportunidades de contratação num contexto 
desmaterializado, fazendo uma análise do impacto da nova lei para entidades públicas 
e privadas.” 
 
Organizado pelo Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia (OPET), 
este congresso contou com um painel de prestigiados oradores que ao longo do dia 
discutiram os novos paradigmas da contratação electrónica.  
 
 
 
 
 
Sobre a Bizdirect  
A Bizdirect é uma empresa detida pela Sonaecom, AITEC e BPI e que se posiciona como player 
de referência em serviços de automatização de processos de negócio (BizB2B) e na 
comercialização de soluções multi-marca de IT (BizProducts). Encontra-se estruturada 
verticalmente por duas áreas de negócio:  
 
BizB2B - Unidade responsável pela oferta de soluções de comércio electrónico entre empresas, 
suportada numa plataforma informática que facilita o eSourcing e o eProcurement e disponibiliza 
ainda soluções específicas que permitem a automatização e optimização dos processos da 
empresa. 
 
BizProducts - Unidade responsável pela comercialização de soluções IT multi-marca, suportada 
em parcerias com os principais fabricantes do mercado, e gestão de contratos corporativos, 
baseada em novos modelos de negócio. 
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