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A BMWT foi instituída quando corria o ano de 
2013, mas os seus gestores e fundadores, Bruno e 
Marta Almeida, somam mais de duas décadas de 
experiência profissional na área da informática e 
das tecnologias de informação e comunicação. 
Dotada de serviços de qualidade a preços compe-
titivos, prestados por profissionais especializados 
e dedicados, a BMWT dedica-se sobretudo à con-
sultoria e apoio técnico – a empresas e instituições 
–, nas áreas da informática e das tecnologias de in-
formação e comunicação, servindo as necessida-
des dos clientes ao nível dos grandes servidores, 
redes estruturadas de comunicações, assistência 
técnica, equipamentos informáticos, mobiliário e 
equipamento de escritório e de educação: “Nós 
não cobramos à hora, cobramos ao serviço, e ape-
nas adicionamos o valor do material, quando ne-
cessário”, revelam os gerentes.
Com a sua atividade dirigida, como já referido, aos 
clientes empresariais e institucionais, públicos ou 
privados, a equipa detém um longo portefólio no 
apoio e manutenção de escolas e agrupamentos 

escolares, gabinetes de arquitetura, advocacia, 
centros de formação e entidades públicas: “Com 
os nossos sistemas e clientes já damos apoio a 17 
mil utilizadores”, destacam.
A excelência dos serviços prestados e a dedica-
ção da equipa, não podiam deixar de dar frutos 
e, tal como confirmam os fundadores da BMWT, a 
extensa carteira de clientes que atingiram ao lon-
go destes quase cinco anos de atividade, tem sido 
preenchida, na sua maioria, por recomendação de 
antigos ou atuais entidades que já experimentaram 
os seus serviços: “Os nossos clientes chegam-nos 
através do ‘passa a palavra’, ou seja, chegam depois 
de terem sido aconselhados por outros clientes”.
Sobre as instituições de ensino, uma das áreas em 
que detêm maior número de clientes, os funda-
dores revelam ainda: “Analisamos e fornecemos 
serviços em tudo o que seja suporte tecnológico, 
desde a consultoria até à interação da escola com 
as operadoras de telecomunicações ou com o pró-
prio Ministério da Educação”.
Com a sua localização sita nos Olivais, em Lisboa, 

a BMWT conta com instalações completas e dota-
das de equipamentos prontos a responder às mais 
diversas problemáticas e necessidades dos clien-
tes que a si recorrem: “Temos laboratório eletróni-
co – datacenter –, salas de formação e multiusos, 
áreas de ferramentas, de armazém e, como tam-
bém não podia deixar de ser, a área dos escritórios. 
Com esta diversidade de equipamentos, podemos 
oferecer soluções de disaster recovery – em caso 
de avaria nos servidores. Temos todos os dados 
dos nossos clientes salvaguardados, e em pouco 
tempo pomos as redes a funcionar. Mesmo peran-
te problemas que não têm resolução, os seus da-
dos nunca se vão perder ”.
Sobre este raciocínio, o gerente acrescenta ainda: 
“Detemos todos estes setores, apesar da maior 
parte do trabalho ser feito no cliente. Esta foi uma 
metodologia que fomos desenvolvendo ao longo 
dos anos e, penso eu, é também um dos nossos 
grandes segredos, e uma boa prática. Estamos 
com o cliente na sua morada pelo menos uma vez 
por semana. Caso o cliente nos contacte – numa 

A gestora Marta Almeida com a equipa técnica da BMWT

O SEU PARCEIRO IT

BMWT - CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICOS

DEDICADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA E APOIO TÉCNICO A EMPRESAS E INS-
TITUIÇÕES NAS ÁREAS DA INFORMÁTICA E DAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO, A BMWT APOSTA NA QUALIDADE A PREÇOS 
COMPETITIVOS, ATRAVÉS DE UMA EQUIPA TÉCNI-
CA DE EXCELÊNCIA.
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situação de avaria ou qualquer outro problema 
que se verifique –, nós também nos deslocamos à 
sua morada. Acreditamos que esta é uma profissão 
que requer proximidade e contacto permanente”.
Em termos de parcerias, a BMWT conta com o su-
porte de empresas informáticas líderes no merca-
do português, Microsoft, Kaspersky, Inovar+, Mi-
croIO, Papercut, Adobe, HP, Epson, TP-link, D-link, 
Dell. No entanto, os fundadores esclarecem que 
estas parcerias apenas vêm acrescentar valor ao 
trabalho realizado: “Grande parte da nossa con-
corrência está agarrada a determinados fornece-
dores de hardware ou software. A nossa grande 
vantagem é que temos parcerias – que são muito 
importantes para nós –, mas estas não nos limi-
tam na realização do nosso trabalho. Nós estamos 
do lado do cliente e apresentamos a solução que 
achamos realmente melhor, mesmo que não seja 
proveniente de um nosso parceiro. O nosso foco é 
arranjar a melhor solução e dar a melhor respos-
ta possível à necessidade do cliente. Cremos que 
esta forma de pensar também nos diferencia em 
muito, se compararmos com a atuação de outras 
empresas da área”. 
As parcerias permitem ainda alargar os serviços da 

empresa: “Nós somos consultores, fazemos assis-
tência técnica e manutenção dos equipamentos 
de qualquer fabricante, e temos parcerias com 
empresas ou marcas nestes ramos. Quando a ne-
cessidade que o cliente nos apresenta extravasa 
estas áreas, temos outras parcerias – até no estran-
geiro – que nos ajudam a oferecer soluções mais 
diversificadas”.
Relativamente aos colaboradores, a BMWT é cons-
tituída por uma equipa alternada entre elementos 
mais jovem e outros com mais experiência, tendo 
em conta uma filosofia de trabalho em equipa 
“Alguns dos nossos trabalhadores estagiaram na 
nossa empresa e ficaram a colaborar connosco. 
Todos os nossos profissionais são técnicos espe-
cializados”, revela o fundador, enquanto Marta 
Almeida destaca ainda uma curiosidade sobre a 
designação da empresa que lideram: “As letras B 
e M correspondem aos nossos primeiros nomes, 
Bruno e Marta. Já as letras W e T, que inicialmen-
te foram pensadas para representar a expressão 
‘Working Tecnologies’, agora encobrem também 
as palavras ‘Wonderful Team’, pois damos muito 
valor ao trabalho realizado pelos nossos técnicos. 
São eles que fazem aquilo que a empresa é, e são 

eles que estão na linha da frente com os clientes”.
A permanente atenção que têm relativamente às 
novidades do mercado, e que tem como um dos 
principais objetivos oferecer soluções funcionais, 
levou a que a BMWT esteja, já há muito, acautela-
da com as questões da segurança informática: “O 
que vai ser obrigatório por lei é algo que já faze-
mos, e quando os nossos clientes nos contratam 
passamos a ser nós os responsáveis pela seguran-
ça dos respetivos dados”, explicam.
Quanto às etapas que ambicionam que a BMWT 
alcance num futuro breve, Bruno e Marta Almei-
da destacam o crescimento no sector empresarial: 
“Queremos continuar a crescer na área da edu-
cação mas, sobretudo, queremos expandir-nos 
no sector das pequenas e médias empresas, no-
meadamente as que precisem de apoio comple-
to, para que possam deixar de se preocupar com 
questões técnicas e informáticas e se possam 
dedicar a 100% ao seu negócio. No entanto, há 
empresas que nos contratam para a realização de 
apenas um serviço e também estamos disponíveis 
para tal”, finalizam.

Em termos de parcerias, a BMWT conta 
com o suporte de empresas informáticas 
líderes no mercado português, Microsoft, 
Kaspersky, Inovar+, MicroIO, Papercut, 
Adobe, HP, Epson, TP-link, D-link, Dell.
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