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1. AMI - uma empresa com história, sólida e moderna
• História, Produtos, Mercados

2. A Evolução e Transformação
• O que mudou: quando e como?

3. O Impacto dos Incentivos

4. AMI - O futuro
• Estratégia

• Novos produtos e produtos em desenvolvimento

5.  Conclusões e Recomendações

AGENDA



“Muito mais que uma máquina de 
venda de bilhetes”

Um Sistema de Bilhética
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AMI – Oferta
A solução



• amiNEO - Máquina de venda de bilhetes com validador de cartões sem contacto , leitor QRCode e ecran touch

• DATACAR Tube - validador para cartões sem contato e leitor QRCode

• DATACAR mobileReflex - Máquina portátil de venda/fiscalização de bilhetes e validação de cartões sem contacto

• amiBOARDING – Equipamento de controle e inspeção a bordo

• DATACAR MMIV – Informação a bordo

• DATACAR SIP – Informação para o público

AMI – Oferta



. Máquina de venda de bilhetes

. Venda e Recarga de cartões sem 
contato

. Registo e validação de todo o tipos 
de títulos de transportes

3G e/ou 4G

GPS

Cartões sem contacto
Desfire/ Mifare / Calypso / EMV

Painéis 
Informativos

WI-FI

Leitor QR Code

CAN Bus

SAE/SAI

AMI – Oferta
amiNEO



• Validador para cartões sem contato

EMV / NFC / Calypso / Desfire / Mifare - ISO/IEC 14443

• Validador para códigos QRCode ou 1D

• Ecran de informação para cliente 5” (TFT) 

• Sinalização de Validação
• Vermelho, verde, laranja ou outra cor
• Som

• Opção: GPS / 3G / 4G / Wi-Fi

AMI – Oferta
DATACAR Tube



• Equipamento móvel para controlo e fiscalização de 

títulos de transporte

• Visualização da informação do título de transporte

• Verificação da validade do título de transporte

• Emissão de multas

• Registo da informação da fiscalização(nº de controlos 

efetuados, nº de infrações registadas,  tipo de fraude)

AMI – Oferta
amiBOARDING



• DATACAR Compact - gestão operacional e financeira

• DATACAR Place – venda de bilhetes em papel, de cartões sem contacto e
prestação de contas (entrega do dinheiro por parte do condutor)

• DATACAR Follow – Em qualquer lugar, em qualquer momento, aceder a toda a
informação relativa a sua frota

• Websites de venda – venda/recarga de títulos de transporte

AMI – Portfolio
Software



AMI – Mercados e Clientes
em Portugal



Clientes

ARRIVA DeBlas

Autobuses Jimenez
Metropolitano de Logronho

Autocares Julian de Castro SA

Aulosa - Autobuses de Logronho

Empresa Doroteo C. Montes 

Autocares Beltrán, SA

AMI – Mercados e Clientes
em Espanha



AMI – Mercados e Clientes
em França



A evolução e transformação 
da AMI



• 1989 – Início de atividade na Póvoa de Lanhoso, com o nome de AMI - Comércio
de Equipamentos de Informática, Lda.;

• 1991 – SW Bilheteira de Passageiros. SW ainda em funcionamento em 400
agências em Portugal;

• 19xx – SW Gestão de Stock de Bilhetes, SW Gestão/Emissão de Passes; ...

• 2003 - Solução DATACAR System, um produto de venda e validação de bilhetes a
bordo: a DATACAR V2.

• 2004 - Nova solução do sistema DATACAR apresentada como um “computador de
bordo", integrando um sistema de comunicação com o Backoffice.

• 2007 - DATACAR Reflex e DATACAR Connect, equipamentos de bordo que
permitem a venda e validação de bilhetes, e comunicação permanente e
bidirecional entre o equipamento de bordo e o BackOffice, e determina a posição
exata do veículo através de GPS e ligação GSM / GPRS.

• 2008 – Altera nome para AMI – Tecnologias para Transportes, S.A. e convertendo-
se numa sociedade anónima.

• 2009 – Início no mercado francês.

1989 1991 19xx 2003 2004 2007 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2017

• 2009 - Cria-se o DATACAR MMI. Uma solução de painéis TFT de informação em
tempo real para os passageiros: próxima paragem, publicidade, informação útil,
etc.

• 2011 – Início no mercado espanhol.

• 2011 – Surge o DATACAR mobileReflex que é uma solução portátil com a mesma
funcionalidade que a DATACAR Reflex e o DATACAR Connect, especialmente
utilizado para o “transporte a pedido”, para a venda em paragens e para veículos
de pequena dimensão uma vez que não necessita de cablagem.

• 2012 – Nascimento do validador DATACAR Tube. Permite as validações em
diferentes pontos do autocarro com a mesma eficiência que os outros
equipamentos.

• 2014 – Lançamento do DATACAR MMIV. É uma evolução do DATACAR MMI
acrescentando a possibilidade de vídeos, filmes e publicidade dinâmica que são
geridos a partir de um backoffice web com a inclusão de playlists e calendários.

• 2016 - DATACAR Place V5 – FrontOffice/POS

• 2018 – amiNEO - novo equipamento de cobrança a bordo – 3ª geração

AMI – Com história, sólida e moderna



AMI – Investimentos 



AMI – Evolução económica e financeira
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Evolução | AMI

Vol. Negócios Exportações VAB Invest (I&D) EBITDA (% Vol. Negócios)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº Colaboradores (média) 7 9 12 14 15 21 24 27 29 30 28 31 31 31

ETI (I&D) - % 0,0% 0,0% 75,0% 57,1% 60,0% 57,1% 58,3% 51,9% 44,8% 46,7% 28,6% 25,8% 27,4% 29,0%



Aprendizagem de 30 anos de actividade

1. Até 2004, a actividade da AMI centra-se na assistência técnica e 
comercialização de consumíveis informáticos;

a) Vendas +/- 600 K€ b) Sem I&D c) Sem Exportações 

d) baixo EBITDA

Tecnologicamente, dependíamos de Terceiros (fornecedores – de quem tinha produto)

2. Em 2003, abraçamos o desafio do 1º projecto de I&D, concluído em 2005.

3. Seguiu-se outro, concluído em 2006;

4. Desta opção de investimento em I&D e Produção, resultou o crescimento do 
gráfico:

a) Vendas:  duplicaram em 2006 // quadruplicaram em 2007 // anos seguintes > 2,5 M€;

b) O VAB evoluiu em igual proporcionalidade;

c) Duplicamos o nº Colaboradores (Técnicos e Engenheiros)



5. Tomamos a decisão de ter “Equipa de I&D” permanente e apostamos 
forte, muito FORTE:

• 2007 a 2009, a afectação a I&D, situaram-se entre 60 – 75% do total;

6. RESULTADO:

Gama de produtos próprios, inovadores, competitivos – melhor do que 
existia no mercado.

No final 2010, tínhamos em Portugal 7.000 Equipamentos

Aprendizagem de 30 anos de atividade

Chegando AQUI, outros “objetivos” se colocaram … até porque os n/ 
produtos começaram a ser notícia internacionalmente 

Desafio da INTERNACIONALIZAÇÃO



7. A aproximação aos mercados externos, tem início com Candidatura 
QREN, 2008 – 2010:

• Permitiu conhecer os mercados, modelo de negócio, produtos  da 
concorrência, … QUEM É QUEM?

• Os primeiros resultados em 2010, mínimos. Mas em 2011, conseguimos 700 
K€ (França) …e até 2015  mantivemos este valor de exportação.

8. Com a exportação, conseguimos manter o Vol. Negócios perto dos 2 
M€. 

• O crescimento do mercado internacional compensou a saturação sentida no 
mercado nacional. 

Aprendizagem de 30 anos de atividade



1. Ter produto próprio, o que foi determinados dado que passamos a 
estar e definir as regras do mercado.

Ou seja, como temos QUOTA de MERCADO, somos regularmente 
consultados  

2. Ter capacidade de I&D, possibilita responder às necessidades dos 
CLIENTES (sem limites … só a imaginação);

3. Criamos um Depto de I&D (hoje c/ 10 Pessoas)

4. A presença nos mercados internacionais , não é só moda, é 
muitíssimo importante, porque:
a) os ciclos económicos dos 4 Continentes, estão desfasados de Portugal;

b) Possibilita suportar o investimento em I&D (impossível num merc. de 10 M);

c) Na disputa dos mercados Internacionais, a concorrência é muito agressiva;

d) Consegue-se acréscimo de rentabilidade;

Fundos Comunitários
O que aprendemos?



1. Não fazer investimento só porque existem INCENTIVOS;

2. Perceber “muito bem” os objectivos da Candidatura, e os 
compromissos que estamos a ASSUMIR com o ESTADO (PT2020);

3. Se envolver Consultores, e quase todos utilizam, exija estas 
explicações. Não passe “cheques em branco”!!

4. Por detrás dos “Incentivos” existem objectivos - analise se o seu 
projecto cumpre (minimamente).

Fundos Comunitários

O que não se deve fazer



1. Os Incentivos possibilitam sermos ousados na iniciação de desafios, … permite
arriscar mais, seja no:

• I&D – investigação e desenvolvimento;

• Internacionalização

• Capacitação / Qualificação – melhoria dos factores de competitividade

2. Mas não devemos ficar DEPENDENTES … criamos as Infraestruturas, modelos,
processos (com Incentivos) … no FUTURO, devemos manter essas políticas, não
“baixar os braços”;

3. A AMI, esteve 5 anos (2012 – 2017), sem recorrer/ beneficiar de Incentivos … hoje,
sentimos esse impacto na actividade (vol. negócios);
• As vendas reduziram 50%

4. A decisão de submeter uma CANDIDATURA, é também uma “imposição” e apelo à
disciplina e organização. Passamos a ter um “calendário” de execução.

Fundos Comunitários
As nossas “dicas” … 



Uso das últimas tecnologías de hardware:

• Ecrã táctil
• 3.5G ou 4G
• QR-Code
• Condução segura
• Telemetria

...

Uso de tecnologías de software recentes:

• Web - FrontOffice e BackOffice
• NFC
• Validação e pagamento por telemóvel
• QR-Code
• Bluetooth
• APP móvel
• Pós-Pago;  EMV
• Sistemas Baseados na Cloud
• Interoperabilidade com Mifare e outras tecnologias

• Projectos I&D (sempre que possível);
• Internacionalização (desde que oportuno)
• Qualificação (sempre que identifiquemos mais

valias;
• Outras Medidas … RHAQ, SIFIDE, H2020.

Quanto à Utilização de INCENTIVOS:

HOJE: 

Temos em desenvolvimento a futura geração da 
bilhética … será notícia em 2020

AMI – Futuro e Estratégia



Muito mais que uma máquina de venda de bilhetes

Um Sistema Integrado

Uma solução para o negocio desenhada desde de dentro do negocio

Colaboração estreita e grande proximidade entre AMI e os Clientes (Processos de desenvolvimento)

Visão a longo prazo: Desenvolver uma solução modular, escalável e completamente 

integrada com as necessidades de crescimento do negócio, utilizando o melhor 

que a tecnologia pode oferecer

Saber escutar os utilizadores finais da solução



Obrigado pela sua atenção

hsantos@datacar.eu


