
www.trigenius.pt       



Uma parceria estratégica é uma ligação 
estabelecida entre duas partes com 
o objetivo de uma troca mútua de 
benefícios em que a ligação entre as 
duas permita obter mais e melhor do que 
conseguiriam individualmente.

Num mercado cada vez mais competitivo 
e com clientes cada vez mais exigentes, 
encontrar os parceiros certos é hoje mais 
importante que nunca para todas as 
empresas, independentemente da sua 
dimensão.

Conte com a TRIGÉNIUS para levar o seu 
negócio mais longe!

Os Co-fundadores
Filipe Cortez, Paulo Ribeiro, Sílvio Cruz

“

“



SOBRE NÓS
Mais de 22 anos de experiência

A TRIGÉNIUS dedica-se ao fornecimento, implementação 
e suporte de Sistemas de Informação que respondam às 
necessidades específicas de cada negócio. Ao longo dos 
+ de 20 anos de atividade foram criadas parcerias com os 
melhores produtores de Hardware e Software. Destaque-se 
a MICROSOFT, XEROX, HP, CISCO, SAP, PRIMAVAERA E PHC.
 
Com escritório em Lisboa, a TRIGÉNIUS conta com uma 
equipa coesa, composta por + de 40 consultores certificados 
e + de 70 elementos no total.

+5M€
FATURAÇÃO

+22
ANOS

A INOVAR

+70
COLABORADORES

+2000
CLIENTES
ATIVOS



MISSÃO

Fornecer soluções adequadas às necessidades 
tecnológicas especificas de cada empresa, 
garantindo qualidade e continuidade da 
relação.

Este objetivo consegue-se através da nossa 
gestão assente em pilares de excelência 
e qualidade em todos os procedimentos 
internos e externos. 

helping you to be ready |



VALORES TRIGÉNIUS
Presentes diariamente em cada ação da equipa TRIGÉNIUS

CONFIANÇA

QUALIDADE

EXPERIÊNCIA

FLEXIBILIDADE

Construímos relações transparentes, 
garantindo clareza na informação 

e profissionalismo no trabalho 
desenvolvido.

Visamos distinguir-nos pelo 
profissionalismo no trabalho 

desenvolvido. Constituída por mais de 
70 profissionais com competências 

certificadas em diversas áreas, a equipa 
encontra-se preparada para responder às 

necessidades de cada negócio. 

Há mais de 22 anos que colocamos as 
necessidades do cliente em primeiro 
lugar, desenvolvemos relações 
duradouras e entregamos respostas 
inovadoras. Mais de 2000 clientes, de 
setores distintos, confiam diariamente na 
TRIGÉNIUS.

Em cada problema vemos uma solução. 
Desafiamos cada situação para que no 
final, imputemos valor acrescentado ao 
seu negócio.



RECONHECIMENTOS
Trabalhamos para ser os melhores

Somos PME Excelência 2020, um estatuto atribuído 
pela IAPMEI que corresponde a um selo de 
reputação de empresas, para distinguir o mérito 
das PME nacionais com desempenhos superiores 
na sua gestão.

A nossa estratégia de crescimento é baseada na 
capacidade de inovar e de responder às dinâmicas 
do mercado com uma atitude firme e focada na 
obtenção de resultados.

A TRIGÉNIUS também é certificada pela norma de 
qualidade ISO 9001:2015 .



O QUE FAZEMOS

FORMAÇÃO MARKETING DIGITAL
E DESIGN

PRINTING

SOFTWARE
BY TRIGÉNIUS

HARDWARE
E INFRAESTRUTURAS

DESENVOLVIMENTO
POR MEDIDA

SOFTWARE E CONSULTORIA 
DE GESTÃO 

SOFTWARE DE GESTÃO
RETALHO

SOFTWARE DE GESTÃO
IPSS E SAÚDE

WEBSITES
& LOJAS ONLINE

SOFTWARE DE GESTÃO
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO



www.trigenius.pt

geral@trigenius.pt

Ourém

249 544 773

Santarém

243 359 020

Fátima

249 530 800

Lisboa

211 165 262


