
 
 

Reconhecimento da atitude e actividade inovadora no mercado português 

 

BIZDIRECT INTEGRA REDE PME INOVAÇÃO COTEC 

 
 

Lisboa, 24 de Novembro de 2008 – A Bizdirect – www.bizdirect.pt – foi reconhecida 
pela Cotec como empresa inovadora, passando a integrar a Rede PME Inovação Cotec, 
desde 20 de Novembro de 2008. Numa cerimónia presidida por Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República, a Bizdirect foi anunciada como um dos novos 
membros da rede, vendo assim reconhecida publicamente a sua atitude e actividade 
inovadoras no mercado português. 

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) 
 
A COTEC Portugal é uma associação empresarial sem fins lucrativos que tem como 
missão promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em 
Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de 
inovação, bem como do conhecimento residente no País. 
 
“Para a Bizdirect, a entrada na Rede PME Inovação Cotec é um marco importante na 
história da empresa, pois significa o reconhecimento das suas competências no tecido 
empresarial português”, afirma Rui Paiva, CEO da Bizdirect. “A partilha de experiências 
e a cooperação entre as empresas integrantes da rede, será também fundamental 
para o crescimento da companhia”, acrescenta. 
 
 
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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