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DataLab e i2S anunciam parceria  
Tecnológicas reforçam aposta na área de Qualidade de Dados 

 
Prosseguindo a sua estratégia de desenvolvimento de parcerias, a empresa anuncia uma nova parceria com a 
i2S, que compreende a área de Data Quality. A DataLab representa actualmente a Uniserv, empresa alemã e líder 
Europeu especializada em Qualidade de Dados. 

 
Lisboa, 6 de Outubro de 2015 – A DataLab, e a i2S anunciam parceria focada na área de Qualidade de Dados. 
 
Prosseguindo a sua estratégia já anunciada para o crescente número de parcerias, a empresa 
anuncia uma nova parceria com a i2S, que compreende a área de Qualidade de Dados (soluções para 

verificação e limpeza de moradas, colocação das coordenadas geográficas, entre outras). 
 
De acordo com Carlos Guerreiro, COO da DataLab, “A i2S é uma empresa, líder, especializada na área 
seguradora, sendo reconhecida pelo seu trabalho nacional e internacional, ajudando muitas 
companhias de seguros há muitos anos. O tema da Qualidade de Dados, nas vertentes de normalização e 
validação de moradas, é algo de elevada importância neste contexto segurador, uma vez que 

permite ter informação mais correcta sobre informação crucial, como por exemplo os locais de risco 
de uma companhia. A possível integração destas funcionalidades no software da i2S é visto como uma mais 
valia enorme, e como um factor diferenciador em relação a outras soluções existentes para o mercado segurador. 
Acreditamos que possa ajudar a i2S em novos mercados internacionais como o Brasil ou o México.” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sobre a DataLab 
A DataLab é uma equipa multidisciplinar que conta com mais de 14 anos de experiência e know-how na área de Data 
Quality e Data Management, tendo participado na implementação e gestão de sistemas de limpeza de bases de dados, 
em projectos de integração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou referências 
sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab 
tem como missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, 100% 
customizavéis, que aumentam a qualidade da informação e acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
Sobre a i2S 
Fundada em 1984, tem sede no Porto, Lisboa, Madrid, São Paulo, Luanda e Maputo. É especialista na actividade 
seguradora, através da concepção, desenvolvimento e implementação de soluções informáticas com um elevado nível 
de integração e flexibilidade. São soluções integradas para os diferentes actores da indústria seguradora: sejam 
companhias de seguros, Vida e Não-Vida, agentes e correctores, ou sociedades gestoras de fundos de pensões. 
Possuem Clientes em várias partes do mundo: Europa, África e América Latina. 
Para mais informações visite http://www.i2s.pt  
 
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | COO  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  

 
Contactos i2S 
Luz Rosmaninho e Paulo Padilha | Alliances 
Telefone: +351 228 340 400 
E-mail: mail@i2s.pt  
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