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Software coloca Portugal no relatório Technology Fast 500
O relatório 2010 Technology Fast 500, elaborado pela consultora Deloitte sobre o setor da
tecnologia, conta com seis empresas portuguesas, "uma subida considerável face ao
ranking de 2009", onde constaram duas empresas portuguesas, segundo o documento
hoje divulgado.
“Todos os 500 vencedores do 2010 Deloitte Technology Fast merecem enorme crédito pelo
notável crescimento que alcançaram no que permanece um ambiente económico desafiador" ,
afirma David Halstead, da Deloitte do Reino Unido, responsável pela iniciativa.
Os participantes no relatório, informa a Deloitte, devem estar no negócio há pelo menos cinco anos,
gerar receitas de base anuais de pelo menos 50 mil euros e receitas correntes anuais de pelo menos
800 mil euros.
Na 47. posição da tabela encontrase a primeira presença nacional, a Caixa Mágica Software, Lda.,
"especializada em software e com um crescimento de 2348 por cento" , informa a Deloitte.
Seguemse na lista a Creativesystems  Sistemas e Serviços de Consultoria, Lda., no 110. lugar,
"também da área de Software, e com 1.338 por cento de crescimento" e em 278. lugar a Vision
Box, "especializada em computadores/periféricos e com um crescimento de 643 por cento".
A InterHost, da área da internet, com 627 por cento de crescimento, atingiu o 289. lugar, enquanto a
328. posição é ocupada pela ITSECTOR  Sistemas de Informação, S.A. da área de software e "com um
crescimento de 545 por cento" .
A Wavecom  Soluções Rádio, SA, de Aveiro, com um crescimento de 435 por cento no segmento das
telecomunicações/networking, atingiu o 410. lugar no relatório 2010 Technology Fast 500.
Na sua décima edição anual, o relatório abrange empresas públicas e privadas de 24 países da região
EMEA (Europa, Médio Oriente e África) com crescimento mais acentuado nas áreas de "tecnologia,
media, telecomunicações, ciências médicas e tecnologia verde" .
O primeiro lugar do ranking é ocupado pela empresa inglesa Mobile Interactive Group.
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