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Com uma duração de cerca de 30min, no próximo dia 5 de Junho, às
11h30, mais duas entidades e respectiva equipa apresentam-se às demais
do Taguspark, seguindo-se alguns minutos de networking.
Nesta nova edição contaremos com a apresentação do projecto
Megautoria e Identity
Não perca esta oportunidade!

MEGAUTORIA
André Nero Guimarães | Fundador e Gestor
Natural de Leça da Palmeira, 44 anos, concluiu o curso de Eng. Civil em 1997. Iniciou a sua carreira profissional fazendo o
acompanhamento de obras na área da restauração e na área na distribuição alimentar. Com 25 anos, assumiu a função de director de
engenharia de uma multinacional no sector da distribuição alimentar onde esteve durante 5 anos. Em 2002, integrou a sua actividade de
engenharia na Indústria Têxtil. Em 2006, tornou-se administrador de uma empresa do grupo de Gestão de Manutenção e Projetos
inserida na Industria Têxtil e Energia.
Em 2013, em plena crise, com a diminuição da actividade têxtil, criou a MEGAUTORIA onde hoje permanece como Fundador e
Gestor. Actualmente a residir na cidade de Guimarães com a sua família, divide a semana entre a cidade berço de Guimarães e Oeiras –
Taguspark.
A MEGAUTORIA foi fundada com o objectivo de prestar serviços na gestão da manutenção em Edifícios Industriais e Comerciais.
Alargou depois a sua actividade à gestão e acompanhamento de obra e hoje faz projecto integrado de todas as especialidades permitindo
assim ao cliente, com apenas um interlocutor, gerir todo o processo desde a fase do projecto, concurso de empreitada e
acompanhamento e fiscalização de obra. Tem uma equipa de 33 colaboradores Arquitectos e Engenheiros entre as instalações de
Guimarães e Taguspark e lidera vários projetos na área do retalho.
IDENTITY
Manuel Severiano | Manager
Manuel Severiano is a Maker, Computer Science Engineer and Design Lover, working as manager in IDENTITY Lda., an Information
Technologies firm focused in next generation, high impact, IT Infrastructures and Business Models. Nowadays, Manuel’s direct
responsibilities encompass managing Sales and Engineering, with the right Organizational mix, to achieve high team and customer
satisfaction, while delivering in verticals as diverse and challenging as Finance, Defense, Energy, Retail and Government. He’s
especially proud of being part of the core team that led IDENTITY to highly specialized niche domains such as Super Computing,
Cloud, Critical Systems and Workspace. Looking back over the past years, he will always remember proudly projects such as building
the biggest Portuguese supercomputer, designing one of the largest Iberian critical systems clusters or delivering a workspace solution
to a Fortune 500 company.
IDENTITY and Partners, working closely in a vertically integrated Ecosystem, have been delivering Information Technology (IT)
Infrastructures since 2005, particularly in domains like Workspace, Super Computing, Critical Systems, and Cloud. IDENTITY enables
medium to large organizations to Analyse, Design, Implement and Support next generation, high impact, IT Infrastructure Solutions and
Business Models.
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