A Minsait é uma empresa da Indra (www.minsait.com), líder em transformação digital e Tecnologias da
Informação. Apresenta um alto grau de especialização e conhecimento sectorial, que complementa a sua
elevada capacidade de integrar o mundo core com o mundo digital, a sua liderança em inovação,
transformação digital e flexibilidade. A empresa concentra a sua oferta em propostas de valor de alto
impacto, baseadas em soluções end-to-end, que lhe permite alcançar impactos tangíveis para os seus
clientes nos vários sectores em que atua, com uma abordagem transformacional. As suas capacidades e
liderança estão patentes na sua oferta de produtos, denominada Onesait e na sua oferta transversal de
serviços.
A Minsait apoia-se na sua transformação para criar uma verdadeira cultura de sustentabilidade na
empresa. Conta com o talento e compromisso dos seus profissionais para gerar novas ideias de negócio
focadas na sustentabilidade e conduz várias iniciativas de ação social vinculadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Desta forma assegura que a sustentabilidade se torne o core do
seu negócio e também no seu principal propósito como empresa, um aspeto chave para a sua própria
sustentabilidade.
Entre os seus principais projetos na área da economia circular destaca-se a plataforma Smartwaste, de
Big Data e IoT, para a gestão inteligente de resíduos, lançada em 2018, numa parceria com a Ecoembes
(congénere espanhola da Sociedade Ponto Verde) para apoiar processos de gestão inteligente de
resíduos end-to-end.
No exercício de 2020 o grupo Indra, registou um volume de vendas de 3.043 milhões de euros, tem cerca
de 48.000 colaboradores e presença local em 46 países e projetos em mais de 140 países
Site: www.minsait.com
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