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SAP consulta Ábaco
A SAP Portugal, dando
continuidade à sua
estratégia de expansão no
mercado das PME,
formalizou um acordo de
parceria com a Ábaco
Consultores, obtendo, esta
última, o estatuto de SAP
Business Partner. A Ábaco
Consultores passa, assim,
a integrar o grupo restrito
de parceiros da
multinacional, tendo como
principais objectivos
implementar as soluções
da SAP no mercado PME e
solidificar o alcance da sua
carteira de oferta nos
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Municipal de Portalegre, o
Instituto de
Telecomunicações e os três
operadores móveis
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