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de 220 colaboradores, a PRIMAVERA BSS programas de I&D de centros de 
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“A integração entre os diferentes módulos permite reduzir substancialmente o tempo 
dispendido com determinadas tarefas, nomeadamente ao nível da Contabilidade”, 
explica Bernat Bellido.
A implementação do Add-in Financeiro permitiu, também, integrar informação entre a 
solução de Contabilidade e o Excel, uma ferramenta de gestão bastante importante 
para a empresa.
Ao nível dos Recursos Humanos, a solução possibilitou uma melhor gestão de 
informação dos cerca de 60 colaboradores do Grupo, designadamente o controlo de 
assiduidade (faltas, folgas, etc) assim como o período de férias a que cada colaborador 
tem direito. 

Vantagens e Expectativas
“O software PRIMAVERA prima pela facilidade de utilização, contando para isso com um 
interface bastante intuitivo, o que resulta num curtíssimo espaço de tempo necessário 
para aprender a trabalhar com ele”, destaca Pedro Sá.
A adopção do ERP PRIMAVERA permitiu à Crioestaminal optimizar processos e consolidar 
informação proveniente das duas empresas do grupo.
“O facto de o ERP PRIMAVERA estar já instalado na nossa sede em Portugal facilita as 
ligações através de uma VPN e a consolidação dos nossos estados financeiros e 
posterior análise”, salienta Bernat Bellido, acrescentando, ainda, que “devido à 
experiência da Crioestaminal em Portugal e ao suporte oferecido pela PRIMAVERA e seus 
Parceiros, todas as nossas dúvidas foram resolvidas num período escasso de tempo, 
facilitando a total integração e utilização dos distintos módulos do sistema”.

Criado em 2003 por um conjunto de 
profissionais e empresas da área da 
Saúde, o Grupo Crioestaminal é pioneiro 
em Portugal no isolamento e criopreser-
vação de células estaminais do sangue 
do cordão umbilical, possuindo um dos 
melhores laboratórios de biotecnologia 
do mundo. 
Com presença em Portugal e Espanha, a 
Crioestaminal pretendia informatizar todo 
o processo contabilístico da empresa 
através da adopção de uma solução de 
gestão que permitisse, simultaneamente, 
aceder a informação de apoio à decisão 
e obter dados consolidados da actividade 
da empresa nos dois países. A empresa 
encontrou na solução PRIMAVERA a 
resposta às suas necessidades 
de gestão.

“A credibilidade e confiança demonstradas 
pela marca, assim como a excelente imagem e 
profissionalismo deixados juntos de outras PMEs 
foram factores decisivos para a escolha 
da solução PRIMAVERA.”“A solução PRIMAVERA permitiu-nos obter “in loco” 

toda a informação financeira/operacional capaz 
de servir de apoio à tomada de decisões.”

www.primaverabss.com

As Necessidades
A Crioestaminal procurava uma solução que permitisse optimizar processos e rentabilizar 
recursos. No âmbito da Contabilidade, a empresa pretendia informatizar ao máximo as 
tarefas, nomeadamente ao nível da preparação dos mapas fiscais, financeiros e legais 
(quer mensais, quer anuais) de apresentação de contas. Pretendia, também, organizar 
toda a informação relacionada com os Recursos Humanos.
Ao nível da Logística a Crioestaminal procurava uma solução que “assegurasse a 
facturação da empresa de forma simples, intuitiva e eficiente, e cuja utilização não 
dependesse de uma formação morosa”, refere Pedro Sá, Técnico de Contabilidade da 
Crioestaminal Portugal.
Devido ao facto de ter actividade em Portugal e Espanha, a Crioestaminal procurava 
também uma solução “ibérica”, que permitisse realizar uma gestão eficaz das duas 
empresas do grupo.
“O principal motivo pelo que escolhemos a PRIMAVERA prende-se com o facto de o ERP 
PRIMAVERA ter contribuído para que a Crioestaminal Portugal seja líder no mercado de 
criopreservação a nível peninsular. Com estas ferramentas, já com provas dadas, 
esperamos poder conseguir uma boa posição no mercado espanhol”, refere Bernat 
Bellido, Director Financeiro da Crioestaminal Espanha.

www.crioestaminal.pt nº verde 800 204 462
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Sector

Grupo Crioestaminal

Saúde

Objectivos do projecto 
—
—Acesso a informação de apoio à decisão
—Maior controlo da área de Recursos Humanos

Informatização do processo contabilístico
Produto
PRIMAVERA PROFESSIONAL
—Logística
—Financeira
—Recursos Humanos
—Equipamentos e Activos

Outros dados
—
—Volume de Negócios previsto para 2008: 6 Milhões de euros
—Nº de Colaboradores: 60
—Nº de células preservadas em laboratório: 23.000

Volume de Negócios 2007: 4 Milhões de euros

Partners PRIMAVERA
—ATS - Sist. de Tecn. Avançada, Lda (Portugal)
—ABTecnologías del Cad, S.L.(Espanha)

A Implementação
Após o levantamento de necessidades junto do cliente foi efectuada a implementação 
da solução PRIMAVERA inicialmente em Portugal e mais tarde em Espanha. A solução 
implementada inclui as áreas Financeira, Logística, Equipamentos e Activos e Recursos 
Humanos. 
Ao nível da área Financeira foi possível automatizar tarefas que até ao momento eram 
efectuadas de forma manual e que se tornavam bastante morosas. Foi possível, 
também, desmaterializar um conjunto de processos de âmbito administrativo e 
contabilístico, uma vez que actualmente grande parte da informação se encontra em 
forma digital e acessível a qualquer momento.

Sobre a Crioestaminal
As células estaminais, que se encontram 
no sangue do cordão umbilical, têm a 
capacidade de se diferenciar em diversos 
tipos celulares, auto-renovar e dividir 
indefinidamente. Em todo o mundo é hoje 
prática comum isolar e criopreservar 
estas células, de modo a que possam ser 
mais tarde utilizadas no tratamento de 
doenças ao longo da vida da criança ou 
familiares, quando compatíveis. 
Em Portugal, a Crioestaminal é a primeira 
empresa a fornecer este serviço. Em 
cerca de cinco anos de actividade a 
Crioestaminal já prestou este serviço a 
mais de 20 mil pais. A Crioestaminal 
processa e armazena as unidades de 
sangue do cordão umbilical nos seus 
laboratórios, instalados no Biocant Park 
e acreditados pela norma NP EN ISO 
9001:2000, que são uma referência 
a nível mundial.
Com cerca de 60 colaboradores e 
presença em Portugal e Espanha, 
a Crioestaminal desenvolve também 
projectos de investigação com vista a 
alargar o âmbito de aplicações 
terapêuticas das células estaminais. 


