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everis coloca Regata de Portugal no telemóvel 
 

 Consultora criou uma aplicação mobile que permite aos apaixonados 

da vela seguirem a competição através do telemóvel, no âmbito do 

patrocínio oficial da prova. 

 

Lisboa, 28 de maio, 2019 – A everis, an NTT DATA Company, acaba de anunciar o 

lançamento de uma aplicação móvel, alusiva à Regata de Portugal, que desenvolveu 

enquanto patrocinadora principal da prova. Uma competição que se realiza entre os 

dias 30 de maio e 02 de junho, a partir do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, e que 

passa assim a estar à distância de um clique. 

Com esta nova APP, os apaixonados da vela vão poder conhecer os percursos que os 

icónicos trimarãs Diam 24 – iguais aos que são utilizados no Tour de France à vela - 

vão fazer ao longo do rio Tejo nesta segunda edição da Regata de Portugal, bem 

como acompanhar a evolução das classificações ao longo dos quatro dias de prova. A 

aplicação está disponível tanto na App Store - Apple, como na Google Play Store.  

As regatas vão realizar-se no final da tarde dos quatro dias de evento, tirando proveito 

do bonito pôr-do-sol do Rio Tejo e será complementada por um conjunto alargado de 

concertos e animações, que dão corpo ao mote desta edição da prova – “O Tejo é um 

espetáculo”. 

Na competição vão participar oito equipas, duas delas nacionais, lideradas 

respetivamente por Hélder Basílio, Velejador no circuito internacional de Flying 

Phantom – catamarans que voam, e por Jorge Lima, velejador olímpico na classe 

49er. Juntam-se a eles skippers como Sofia Toro, Campeã Olímpica em Londres, e 

Mirsky Torvar, atual campeão do World Match Racing Tour, entre outros. 

Esta associação da everis à Regata de Portugal enquadra-se num contexto de high 

standards, ética e valores defendidos pela empresa, que se conjugam na perfeição 

com desportos de alta competição. É neste contexto que surge também o programa 

“Attitude for the Olympics”, no qual a consultora apoia os atletas Melanie Santos 
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(triatleta) e João Cordeiro (esgrimista) nas suas caminhadas rumo aos Jogos 

Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão. 

 

Sobre a everis 

A everis, an NTT DATA Company, é uma consultora multinacional que oferece soluções de 
negócio, estratégia, desenvolvimento e manutenção de aplicações tecnológicas e outsourcing. 
Desenvolve a sua atividade nos setores de telecomunicações, entidades financeiras, indústria, 
utilities, energia, administração pública e saúde. 

A consultora pertence ao grupo NTT DATA, uma das maiores empresas de serviços IT do 
mundo, com 80.000 profissionais e presença na Ásia-Pacífico, Médio Oriente, Europa, América 
Latina e América do Norte. A integração da everis na NTT DATA ampliou do seu portefólio de 
soluções e serviços, aumentando as suas capacidades, recursos tecnológicos, geográficos e 
financeiros, por forma a disponibilizar as respostas mais inovadoras aos seus clientes. 

 
 
 
Para mais informações, contactar: 
 
Everis Portugal 
Francisca Buccellato | francisca.buccellato@everis.com | 926809730 
Susana Bandarrinha | susana.cunha.bandarrinha@everis.com | 912040175 
 
Lift Consulting 
Nuno Augusto | nuno.augusto@lift.com.pt | 918 267 701  
Erica Macieira | erica.macieira@lift.com.pt | 910 549 515 
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