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こだわり

Kodawari
Em Japonês, a palavra Kodawari significa
foco sincero e inabalável, com o
objectivo de tornar perfeito, ao mesmo
tempo que se reconhece que a perfeição
é impossível e o que o trabalho em si
é crucial.

Este conceito faz parte da cultura e dos
valores de toda a equipa PARTTEAM&
OEMKIOSKS, que diariamente transforma
sonhos em projectos reais.

A PARTTEAM&OEMKIOSKS procura
superar objectivos além das expectativas
razoáveis, com profissionalismo,
competência e atenção a todos detalhes.

ANOS DE SUCESSO

PARTTEAM & OEMKIOSKS

Ao longo de mais de 20 anos de
existência, a PARTTEAM &
OEMKIOSKS tem criado uma cultura
própria, através de diferentes valores,
comportamentos e ideias que
partilhamos, que nos distinguem
de outras empresas.

A gestão desta cultura é de vital
importância. E é crucial que todos
os colaboradores, sejam
participantes da empresa, que
conheçam os valores, as ideias, os
projectos e outras acções que temos
vindo a desenvolver.

Devido às recentes tecnologias, a
sociedade tem sofrido alterações.
Consequentemente, as organizações
também. Existem algumas empresas
que estão paradas no tempo,
continuam a elaborar os mesmos
planos, como se a internet e as
redes sociais não tivessem sido
inventadas...

Queremos criar juntos uma empresa
onde gostamos de trabalhar, uma
empresa que nos faça sentir bem.

MIGUEL SOARES
CEO E FUNDADOR

"A equipa PARTTEAM &
OEMKIOSKS é diferente!
Somos PARTTEAM
e queremos caminhar
para o futuro"
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#WEAREPARTTEAM&OEMKIOSKS

Juntos criamos excelência

A equipa
A nossa união reflecte-se no trabalho e as pessoas que fazem parte
da nossa equipa são a chave do nosso sucesso.

Respeito e confiança
A nossa Cultura assenta no respeito e na confiança, que nos guiam
em tudo o que fazemos. Com base nos nossos valores, criámos uma
equipa forte e unida.

Ideias que geram projectos
Através da comunicação com os nossos clientes e parceiros, somos
capazes de transformar ideias em projectos. Além disso, partilhamos
ideias internamente, que tornam a empresa mais activa e dinâmica.

Projectos internacionais
A PARTTEAM & OEMKIOSKS tornou-se reconhecida internacionalmente
e os resultados da aposta internacional fizeram com que a empresa se
tornasse uma empresa em crescimento e expansão.

Ambiente de trabalho
Onosso ambiente de trabalho é descontraído. Partilhamos internamente,
através do ClusterWall, ideias, notícias, projectos, piadas, etc.

Metodologia de trabalho
Construimos soluções tecnológicas à medida. Definimos, analisamos,
desenvolvemos, integramos e garantimos apoio técnico especializado.
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Anos de experiência+ 20

+ 100

+ 450

+ 35

+ 25.000

Modelos de quiosques standard

Designs patenteados

Presença em países

Quiosques desenvolvidos à medida

Estes são
os nossos
números!

Pirâmide de valores da
PARTTEAM & OEMKIOSKS

01
VISÃO DA EMPRESA

01. Visão da empresa

BRAND PERSONA

02. Brand persona

BENEFÍCIOS EMOCIONAIS

03. Benefícios emocionais

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS

04. Benefícios funcionais

CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS

05. Características e atributos

Industrialize your dreams

Inovação

Confiança

Qualidade

• Realização
• Criatividade

• Inovação
• Qualidade

• Confiança
• Bem-estar

• Conectividade
• Optimização

• Usabilidade
• Flexibilidade

• Paixão
• Determinação

• Tecnologia
• Interactividade

• Satisfação
• Inspiração

• Organização
• Diferenciação

• Dinamismo
• Resistência

Flexibilidade e Usabilidade
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“Industrialize your dreams” é a essência
da marca PARTTEAM & OEMKIOSKS.

Descrição da marca como uma persona.

Como os clientes da marca se sentem
em relação aos nossos produtos?

Benefícios funcionais para o consumidor.

Descrição de como o produto foi pensado/
projectado e como funciona.
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Juntos
conseguimos
mudar o mundo!

Nos últimos anos, a empresa
PARTTEAM & OEMKIOSKS tem apoiado
activamente causas sociais, até porque
a filantropia faz parte da nossa forma de
estar no mundo dos negócios.

Isto significa não só apoiar causas
e instituições sociais através de
donativos, mas também assegurar que
as actividades da empresa não tenham
impacto negativo no ambiente, nos seus
colaboradores e na sociedade em geral.

#partteamWECARE



Responsabilidade social
PROJECTOS EM QUE NOS ENVOLVEMOS

Projecto Amélia
Na tentativa de salvar vidas, a
empresa PARTTEAM & OEMKIOSKS
decidiu abraçar e contribuir
regularmente com um donativo
mensal para o Projecto Amélia.

Uma organização sem fins lucrativos
que ajuda a transportar crianças com
cancro ao único hospital pediátrico
que existe no Myanmar e que fica a
doze horas de distância de centenas
de crianças doentes.

Refood
A PARTTEAM & OEMKIOSKS ofereceu
200 refeições a famílias carenciadas,
em parceria com a refood de Vila
Nova de Famalicão, uma organização
sem fins lucrativos que distribui pela
população que mais precisa os
excedentes dos restaurantes.

Responsabilidade social
PROJECTOS EM QUE NOS ENVOLVEMOS

Unicef
A PARTTEAM & OEMKIOSKS tem vindo
a apoiar outras causas e instituições
como, por exemplo, a UNICEF.

O Fundo das Nações Unidas para
a Infância é um órgão das Nações
Unidas que tem como objectivo
promover a defesa dos direitos das
crianças, ajudar a dar resposta às
suas necessidades e contribuir para
o seu desenvolvimento.

INAC
A PARTTEAM & OEMKIOSKS contribui
para a instituição INAC - Instituto
Nacional de Artes do Circo. O INAC é
um polo internacional dedicado às
artes do circo em Portugal, localizado
em Famalicão.

O Projecto Um Por Todos do INAC visa
desenvolver o circo como ferramenta
social para o cidadão com deficiência.
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Artes na dança

Profissionalismo, dedicação,
excelência, qualidade e compromisso,
estes são alguns dos adjectivos que
caracterizam João Pedro Freitas, um
dos mais promissores bailarinos
portugueses da sua geração.

Com apenas 15 anos, o João Pedro
Freitas tem conquistado através
da sua dedicação, prémios em
competições nacionais e
internacionais.

Na foto ao lado, ele conquistou o
3º lugar como solista na classe pré
competitivo do Youth Grand Prix NY
Final nos EUA.

Acreditamos que o esforço e o mérito
devem ser reconhecidos e, por isso, a
PARTTEAM & OEMKIOSKS é main
sponsor oficial de João Pedro Freitas.

Danças Groove
A PARTTEAM & OEMKIOSKS,
mantendo a sua forte aposta nas
artes da dança, apoia a Groove
Spot - Clube de Danças Urbanas
de Famalicão.

Um espaço cultural dedicado aos
mais jovens, que conta com diversas
modalidades de dança.

PARTTEAM & OEMKIOSKS MAIN SPONSOR



Responsabilidade social
PROJECTOS EM QUE NOS ENVOLVEMOS

Tomatubikers
A empresa PARTTEAM & OEMKIOSKS
é patrocinadora do grupo
Tomatubikers criado pela Associação
Horas Alegres.

O objectivo principal da associação é
o de poder oferecer aos jovens as
condições essenciais para praticar
o desporto.

Ajuda Gabriel
A PARTTEAM & OEMKIOSKS
associou-se ao projecto #AjudaGabriel
e participou no leilão da camisola
amarela da Volta à Suíça 2013, do
atleta Rui Costa.

100% do montante conseguido
reverteu para o Gabriel, uma criança
de três anos que sofria de paralisia
cerebral.

Kids Day in the
office
A PARTTEAM & OEMKIOSKS
costuma receber a visita dos
mais novos.

Esta acção é benéfica para as
crianças, na medida em que têm
direito a visita guiada que inclui a
apresentação da empresa, os
diferentes departamentos, etc.
Um dia divertido, de socialização e
pura acção.
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Associação Salvador
A PARTTEAM & OEMKIOSKS
estabeleceu uma parceria com a
Associação Salvador, uma IPSS, que
tem como missão promover a
inclusão das pessoas com deficiência
motora na sociedade.

Esta parceria foca-se no
desenvolvimento de equipamentos e
serviços que favoreçam a inclusão
destas pessoas na utilização da
tecnologia.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS está
empenhada na criação de um
projecto próprio designado
PARTTEAM Community Farm.

Este projecto irá envolver
colaboradores e famílias a participar
na criação e manutenção de uma
horta comunitária para a produção de
alimentos que, no final, serão doados.

Community Farm

Responsabilidade social
SUSTENTABILIDADE

Desenvolvimento
sustentável
O Desenvolvimento Sustentável é parte
integrante da missão da PARTTEAM &
OEMKIOSKS.

A empresa adoptou uma solução que
permite a filtragem de água da canalização
pública, evitando o desperdício de plástico,
com água sempre fresca.
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Ambiente
A PARTTEAM & OEMKIOSKS é parceira
da Amb3E, responsável pela recolha
e encaminhamento para tratamento
e valorização de resíduos.

É parceira da APA - Agência
Portuguesa do Ambiente, entidade
coordenadora do Grupo de Trabalho
de Acompanhamento e
Monitorização da Implementação da
Estratégia Nacional para o ambiente.

Grow Pencil
O lápis aromático Grow Pencil
pretende simbolizar o crescimento
dos clientes e parceiros da empresa,
ajudar a desenvolver os seus
negócios e projectos, em prol da
obtenção de melhores resultados.

O Grow Pencil é um lápis que quando
ficar pequeno, vai ser uma semente,
possuindo outra funcionalidade:
crescer como uma planta.

A empresa portuguesa PARTTEAM & OEMKIOSKS aderiu ao movimento “Vá Lá,
Portugal Merece!” demonstrando, assim, o seu apoio à valorização e ao
consumo de produtos portugueses.

O “Vá lá, Portugal merece!” é um movimento colaborativo, horizontal e sem fins
lucrativos, que visa valorizar Portugal, os portugueses e tudo o que é
português.

Presente em mais de 35 países, a PARTTEAM & OEMKIOSKS continua a levar a
tecnologia portuguesa a todo o mundo, sendo uma referência no mercado
global, com produtos e soluções tecnológicas para vários sectores de mercado.

Desenvolvimento sustentável
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DreamLab: unidade de
assemblagem e produção

DREAMLAB

Com uma capacidade de produção inigualável e em forte crescimento, a
PARTTEAM & OEMKIOSKS sentiu a necessidade de mudar as instalações da sua
Unidade de Assemblagem e Produção – o DreamLab.

As instalações, situadas em Vila Nova de Famalicão, visam garantir que a
qualidade dos equipamentos da empresa se verifique não só por fora, mas
também por dentro.

NUNO VIEIRA
DIRECTOR TÉCNICO

"Priorizamos a
organização dos nossos
quiosques para garantir
uma maior eficácia
na instalação e possíveis
intervenções futuras.
Além disso, produtos
bem acabados passam
uma mensagem de
perfeccionismo e
confiança aos clientes"

DreamLab
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O departamento técnico da PARTTEAM & OEMKIOSKS dispõe de vários
equipamentos de medição e análise para testes de segurança eléctrica dos
quiosques.

O que vemos na imagem trata-se de um equipamento de testes fim de linha,
utilizado para verificar todas as ligações/montagem do quadro eléctrico
presente no interior dos nossos quiosques.

Os testes garantem que cumprimos com as guidelines relativas à protecção
eléctrica de componentes.

A PARTTEAM&OEMKIOSKS disponibiliza osmeios
humanos, materiais e organizacionais adequados à
segurança, como um investimento sustentável.

Empenho e segurança
DREAMLAB

Certificação e qualidade

A equipa PARTTEAM & OEMKIOSKS assume com grande
responsabilidade o compromisso para com a Qualidade
dos processos e produtos, a protecção do Ambiente e a
Segurança dos colaboradores, clientes e fornecedores.
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Formações
Um evento informal, com o
objectivo de juntar clientes,
parceiros e amigos,
proporcionando aos presentes
convidados momentos de partilha
de conhecimento e o
desenvolvimento da rede de
contactos entre os mesmos.

Evento The Day

Open Day CIOR



Com um design totalmente integrado e com a possibilidade de obter
configurações flexíveis a plataforma ClusterWall facilita a ligação e a
colaboração entre a equipa de trabalho PARTTEAM.

Através do ClusterWall é possível partilhar documentos imagens, vídeos,
notícias e, ainda, notificar os utilizadores para assinarem digitalmente
eventuais documentos.

TROCAS E BALDROCAS: Uma espécie de "OLX" interno, que permite a troca
e/ ou venda de produtos entre colaboradores.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS utiliza o CLUSTERWALL
como uma rede colaborativa e social, sendo a solução
ideal para a área de trabalho moderna.

ClusterWall

Os blogs, que nasceram da necessidade das pessoas em partilhar, são espaços
utilizados pelas marcas para a publicação regular de conteúdo.

O blog da PARTTEAM & OEMKIOSKS é parte integrante da estratégia de
Inbound Marketing da empresa e é uma forma de dar a conhecer soluções
recentes e inovadoras da área, ao mesmo tempo que se abordam
potenciais clientes.

O blog da PARTTEAM &
OEMKIOSKS

PRESENÇA ONLINE PRESENÇA ONLINE
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Os nossos prémios e
reconhecimentos!

Estamos orgulhosos dos nossos prémios e distinções. Eles são uma
homenagem à nossa equipa de trabalho incrível e à qualidade e excelência
dos nossos produtos.O ambiente de trabalho não precisa de ser um local chato de estar!

A PARTTEAM tem vindo, nos últimos anos, a promover o bem-estar e a
comunicação entre todos os colaboradores da empresa.

Temos vindo a comemorar o árduo trabalho desenvolvido, com momentos
de espontaneidade e divertimento.

We are PARTTEAM &
OEMKIOSKS!

FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS
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Estes e outros prémios provam que temos os melhores
profissionais, as melhores ideias e as melhores soluções
para os nossos clientes, parceiros e distribuidores.

Os nosso prémios

2018 | Ones to Watch

2017 | Quiosque multimédio mais inovador do
mundo no sector do turismo

A PARTTEAM & OEMKIOSKS foi nomeada para a lista de
excelência empresarial ONES TO WATCH, pelo concurso
European Business Awards, patrocinado pela RSM.

O mupi digital NOMYU vence um importante prémio
internacional. Os nomeados foram eleitos pelo Kiosk
Marketplace no quarto trimestre de 2016.

2020 | Top 5% melhores PME de Portugal

2019 e 2020 | Vencedores do prémio European
Product Design Award

A PARTTEAM&OEMKIOSSKS foi reconhecida como uma das
melhores PME em Portugal, estando presente no Top 5%, uma
certificação emitida pela Scoring.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS vence o prémio EPDA em dois
anos consecutivos (2019 e 2020) com os mupis digitais
CRISALYS e CITIO.

Finalista dos prémios Digital Signage
Awards 2021, na categoria para
a inovação “Technical Advances
and Innovation in Display and Other
Devices”.

O mupi digital
CITIO foi
finalista dos
prémios DSA
2021
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Heróis PME

Prémio Made
In Visão 25
Famalicão

PME
Excelência

AV Awards
2017

OMupi Digital CRISALYS, desenvolvido
pela PARTTEAM & OEMKIOSKS, venceu o
prémio GOLD, na categoria de Quiosques,
no European Product Design Awards.

CRISALYS vence
prémio EPDA



Almoços e convívios

Churrasco
na empresa

THIS CO
MPANY R

OCKS

The fun stuff!



Espaços de lazer
PARTTEAM

Lanches e
jantares
temáticos

Aniversários
PARTTEAM



Dia da Mulher Datas especiais



PARTTEAM saudável

Ter fruta fresca todas semanas para os colaboradoress da PARTTEAM &
OEMKIOSKS é uma iniciativa simples, que demonstra a preocupação pelo
bem-estar e pela saúde de toda a equipa.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS fornece, de forma gratuita, diferentes tipos de fruta
a todos os colaboradores. Esta é uma acção que visa promover momentos de
descontração, desde uma simples pausa a uma refeição mais completa.

FRUTA PARA TODOS!Pequenos-almoços na
PARTTEAM & OEMKIOSKS

A realização de pequenos-almoços na empresa é uma forma de reunir os
colaboradores e de promover a socialização e a coesão na empresa.

É, assim, um momento divertido e de convívio, realizado semanalmente, com
o intuito de promover o espírito de equipa e união.
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PARTTEAM soccer training

Work hard
& play hard
Succeed
Celebrate

Actividades desportivas, como o futebol, realizam-se
semanalmente entre colaboradores que motivam a união,
o bem-estar físico e a alta performance.

Acreditamos que um estilo de vida saudável e energia em equipa são temas
extremamente importantes.

Manter uma alimentação saudável e praticar actividade física regularmente
reduz, por si só, as hipóteses de desenvolvermos vários problemas de saúde.
E isto está mais do que comprovado!

Assim, nasceu a ideia PARTTEAM BOOTCAMP. Uma iniciativa que abrange todos
os colaboradores da PARTTEAM e que tem como principal objectivo a prática de
exercício físico.

"A successful
team beats with

one heart"
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Processo de recrutamento

O processo de recrutamento e selecção serve para optimizar a atracção,
triagem, selecção e contratação de novos colaboradores. Para isso, algumas
etapas são adoptadas pela PARTTEAM & OEMKIOSKS para fazer com que este
processo seja eficiente e estratégico.

Neste sentido, a empresa PARTTEAM & OEMKIOSKS procura adoptar uma
politica de contratação de novos colaboradores tendo em vista o crescimento
e desenvolvimento de ambas as partes.

Com uma forte ligação às instituições de ensino, a PARTTEAM & OEMKIOSKS
tem, frequentemente, estagiários nos mais diversos departamentos.

Uma das 100 melhores
empresas para trabalhar em
Portugal

A empresa PARTTEAM & OEMKIOSKS foi reconhecida como uma das 100
Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal em 2018 e 2019, pela revista
Exame.

Este importante reconhecimento público parabeniza todo o trabalho em
equipa, a dedicação, a comunicação, a perseverança, a visão e o empenho que
a empresa e os colaboradores aplicam nesse sentido.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS e os seus colaboradores orgulham-se desta
importante referência, que destaca o trabalho, a cultura e os valores de uma
empresa forte e unida!

4544



Boa sorte!

47

Dicas do nosso CEO para te
candidatares a um emprego!

1. Analisa
Faz uma análise cuidada e selecciona as empresas que realmente te interessam
e que percebes que podem fazer parte do teu futuro, onde podes evoluir
e ser valor acrescentado. Disparar curriculums "a torto e a direito" para toda e
qualquer empresa vai também fazer com que recebas pedidos de entrevistas e
perguntas que provavelmente não te interessarão responder.

2. Personaliza
Não pegues no teu curriculum "normal" para enviar assim mesmo para todas
as empresas. Assim como achas que as empresas merecem conhecer-te e ler a
tua candidatura, também as empresas querem perceber se têm um candidato
preocupado e empenhado. Se te estás a candidatar à empresa X para o cargo Y,
então personaliza o teu curriculum para quem ler achar que és mesmo o
candidato ideal. E há coisas que não interessam mesmo nada.

3. Organiza
Provavelmente esta será uma das coisas que te vão pedir quando entrares
ao serviço de uma empresa: ser organizado. Portanto começa logo pelo
recrutamento a ser um profissional organizado e regista para quem enviaste
candidaturas, em que datas, qual o motivo, se já tiveste alguma resposta,
quando deves fazer um followup, etc.

4. Insiste
Assim como um comercial tem que acompanhar as leads e deals, também tu
tens que acompanhar as tuas candidaturas. Deves tentar obter respostas,
deves perceber se leram a tua candidatura, se já a consideraram, se faz sentido
ou se deves desistir. E mesmo que te digam que não é o momento, se mais à
frente achares que deves voltar à carga, volta. Muitas vezes não é uma questão
de match, é uma questão de momento.

5. Ambiciona
Custa o mesmo enviar um curriculum para uma empresa pequena que para
a maior empresa do mercado. Portanto se achas que gostarias um dia de ser
colaborador da maior empresa do mundo, então candidata-te já. Podes ter
uma bela surpresa!

6. Sê audaz
Usa todas as formas possíveis para conseguires chegar o mais acima que
conseguires numa candidatura. Todas as empresas têm links, emails
e formulários para candidaturas, mas usa também meios alternativos e se
possível, tenta uma abordagem directa ao director de RH ou mesmo ao CEO,
por exemplo via Linkedin. Algumas vezes eles respondem :)
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#industrializeyourdreams

www.partteam.pt


