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-  REWIND  -  PAUSE  -  START 2017 

Antes de escrever este editorial revisitei o texto que escrevi há exatamente um 

ano, que tinha por título “A Importância do Investimento Privado”. Há um 

ano tínhamos uma projeção macroeconómica de crescimento, que suportava 

as contas públicas, superior a 2%. Há um ano, era de realçar pela negativa os 0% 

de crescimento do investimento público, e todo o crescimento previsto advinha do 

investimento realizado pelo setor privado. 

A história é conhecida: crescemos um pouco mais de metade, face à previsão do 

governo, e o investimento público não só não cresceu como a execução desse 

investimento orçamentado, de acordo com a UTAO, foi a pior desde 1995. O 

investimento privado entrou em números negativos durante todo o primeiro semestre. 

Claramente isso refletiu-se na atividade do Canal de IT, sobretudo no primeiro 

semestre, de uma forma quase transversal a todos os subsetores, com uma possível 

exceção para a área da segurança. 

A tão necessária transformação digital da nossa economia e do próprio setor público 

foi posta novamente em “pausa”. 

Ninguém tem uma bola de cristal para a economia portuguesa em 2017, mas alguns 

sinais, ainda que ténues, podem indicar que eventualmente está a acontecer uma 

inversão da tendência no investimento. Isso mesmo foi-nos confirmado por alguns 

dos mais importantes vendors de IT em Portugal e de alguma forma os dados (muito 

genéricos) do INE referentes ao Q3 revelam pequenos crescimentos no investimento, por 

exemplo, no setor de equipamentos, o que não ocorria desde finais do verão de 2015. 

Mas não são só os desafios económicos que se colocam ao Canal de IT. 

Um deles está na migração gradual do modelo transacional para o serviço. É mais 

difícil calcular a rentabilidade final dos projetos, o fluxo financeiro gerado por novas 

vendas projeta-se de forma mais diluída no tempo e, claro, o fabricante acaba por 

deter um grau de conhecimento do cliente final muito maior. 

Outros desafios são impostos pela velocidade da inovação tecnológica, e são a agilidade 

e especialização, o que nem sempre é fácil num país com a dimensão de Portugal, onde 

os Parceiros tendem a abarcar áreas de competências variadas e dispersas. 

Neste caderno especial procuramos dar-lhe a conhecer os Programas de Canal de 

várias empresas, que podem permitir um crescimento suportado do seu negócio, 

num ano que arranca, à partida, de uma base de confiança empresarial mais clara e 

estável.

Boas vendas e um bom start!

Pedro Botelho
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM O PROGRAMA 
DE PARCEIROS APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 

Tendo em conta as necessidades e os pedidos dos Parceiros IT, a  

Schneider Electric, através do seu Programa de Parceiros APC by  

Schneider Electric, ouviu e fez refletir esses pedidos na especialização 

das formações e na melhoria contínua da experiência das empresas parcei-

ras. Categorizados nos níveis Registered, Select, Premier e Elite, a progressão 

nestes níveis obedece a requisitos que os Parceiros terão de cumprir para os 

atingir, tais como faturação, formação e número de pessoas certificadas. 

Com vista a fazer evoluir o nível das parcerias estabelecidas, o Programa 

de Parceiros integra em 2017 um conjunto de novidades, designadamente:

- Uma especialização em Managed Service Provider destinada a Select 

Partners. Dentro da especialidade de Gestão de Serviços, o Programa APC 

by Schneider Electric adota uma abordagem que visa aprimorar ainda mais 

as várias áreas do negócio, incluindo melhorias técnicas, suporte dedicado 

e desenvolvimento de competências de negócio por forma a diversificar os 

fluxos de receitas e a potenciar a relação do parceiro com os seus clientes, 

permitindo a diminuição dos custos operacionais e a melhoria do seu nível 

de satisfação.

- Experiência melhorada com o novo Portal do Programa de  

Parceiros: tendo como foco a rentabilidade dos Parceiros e as melhorias 

contínuas realizadas, a Schneider Electric irá lançar um novo portal destinado 

aos Parceiros IT com o objetivo de oferecer um acesso digital mais eficiente 

e intuitivo, nomeadamente a incentivos lucrativos, formação e suporte, in-

formações sobre produtos, ferramentas e muito mais - tudo isso proporcio-

nando uma experiência digital eficiente para que os Parceiros se possam 

concentrar no que importa – a gestão do seu negócio. Adicionalmente, 

passa também a ser possível o acesso ao portal de gestão de oportunidades 

de Parceiros (POMP) atualizado, que permite o envio e a gestão de todos os 

projetos de registo a partir de uma única plataforma.

- Evolução dos módulos de formação: os módulos formativos no novo 

portal disponibilizam alertas automáticos para certificações incompletas 

diretamente na página inicial. Os imprevistos são suscetíveis de acontecer 

em qualquer momento e, por isso, agora é possível interromper o plano de 

formação ou a certificação e concluí-los quando for mais oportuno. Para 

além dessa possibilidade, passa também a ser possível visualizar o status das 

atividades desenvolvidas a título individual, bem como da equipa – permi-

tindo a atualização dos Parceiros e a possibilidade destes alinharem os seus 

objetivos com os restantes membros das suas equipas. Ao aumentar o nível 

de certificação, aumenta também o nível de especialização e os benefícios 

para o Parceiro.

A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia e automação, acaba de lançar um Programa 

abrangente de Managed Services para o seu canal IT, encontrando-se focada em disponibilizar um Programa de 

Parceiros com uma experiência e valor diferenciados, baseado no aumento da rentabilidade, na disponibilização de 

apoio com um novo portal digital e em potenciar mais oportunidades de negócio

Ana Santos 
Partner’s Account Manager

Nos níveis Registered e Select, os Parceiros têm também acesso imediato 

ao Programa iRewards, onde são recompensados pelas suas compras em 

produtos APC by Schneider Electric, através de pontos que podem ser tro-

cados por prémios ou por crédito para futuras compras. O programa de van-

tagens apoia não só o recrutamento de novos Parceiros – que recebem de 

imediato 500 pontos - como também reconhece a durabilidade da parceria, 

atuando como um motivador de Certificação, Formação, Ativação e Cons-

ciência Estratégica de Produto/solução. Os Parceiros podem efetuar reservas 

em tempo real, comprar bilhetes para eventos, realizar experiências únicas e 

também escolher e personalizar os produtos do catálogo Reward Specials. 

Mantém-se o benefício de Fundos de Marketing para os níveis Premier e 

Elite que podem, assim, em conjunto e com o suporte da Schneider Electric, 

implementar ações de marketing e, assim, contribuir para os seus objetivos 

de vendas. 

Todos estes aspetos fazem do Programa de Parceiros APC by Schneider Elec-

tric um veículo estratégico para melhorar os negócios, tornando-os mais 

preparados para os desafios corporativos.

Responsável de contacto: Ana Santos - Partner’s Account Manager
E-mail: ana.santos1@schneider-electric.com
Web: www.apc.com/pt
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SER UM EMBAIXADOR É ACEDER ÀS MELHORES 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Responsável de contacto: Susete Pereira – Gestão de Canal Profissional
E-mail: spereira@brother.pt
Web: www.brother.pt  

Um Embaixador é um parceiro de máxima importância, especiali-

zado e preparado para oferecer as soluções adequadas às neces-

sidades dos clientes. As empresas necessitam de novas opções e 

vantagens competitivas e, por isso, pretendemos oferecer aos parceiros o 

conhecimento e suporte de que necessitam para potenciar o seu esforço no 

negócio. Com suporte e prontidão de toda a equipa Brother, podemos abrir 

caminho para novas oportunidades e criar as bases para a fidelização dos 

clientes. O Embaixador abraça as mudanças do mercado e a Brother ajuda-o 

aumentando e potenciando as suas receitas, ao mesmo tempo que oferece 

vantagens claras e distintas.

RESELLERS E MPS PROVIDERS
O Embaixador pode ser um Revendedor do negócio tradicional, apoiado 

na venda dos equipamentos e dos consumíveis ou um parceiro que se 

dedica ao negócio contratual assente em soluções MPS, concebidas cuida-

dosamente com base em requisitos específicos à medida de cada cliente. 

Os especialistas Brother MPS têm soluções de gestão de impressão feitas 

à medida, que permitem total controlo da impressão, da consultoria à im-

plementação, assistência e gestão contínuas. O programa Brother MPS é 

uma nova forma de tratar as necessidades de impressão de uma empresa. 

Permite que a organização se centre nas atividades principais do seu ne-

gócio enquanto a gestão de impressão fique nas mãos de profissionais 

com experiência.

APOIOS DISPONÍVEIS
Os Embaixadores têm acesso a uma linha de produtos profissionais, serviços 

e soluções com benefícios e proteção de margem essenciais. Com apoio 

técnico especializado, ferramentas de apoio à venda e de marketing, que 

os ajudam a cimentar os conhecimentos, são ainda acompanhados por um 

account manager para garantir que abordam de forma segura os desafios 

que os seus clientes enfrentam. 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 
São cinco os setores onde a Brother identifica maiores oportunidades de 

negócio em 2017, pelas necessidades que apresentam e às quais os equipa-

mentos e soluções da Brother dão a melhor resposta. 

Setor Jurídico - As nossas soluções cobrem as necessidades específicas 

de digitalização e impressão dos profissionais do setor legal (advogados, 

procuradores, notários, entre outros).

Setor da Saúde - Apresenta necessidades muito específicas no âmbito da im-

pressão e comunicação. A Brother disponibiliza soluções para médicos, enfer-

meiros, pessoal de emergências médicas e ambientes hospitalares em matéria 

de impressão, identificação, digitalização e sistema de videoconferência web.

Na Brother valorizamos as relações duradouras que mantemos com o Canal. Estamos 

permanentemente empenhados em oferecer aos nossos parceiros as melhores soluções para os 

ajudar a potenciar os seus negócios. Ser nomeado “Embaixador” significa beneficiar de vários níveis 

de apoio e de vantagens em diversas áreas de negócio 

Setor de Serviços Técnicos - As empresas que se dedicam à reparação de 

eletrodomésticos domésticos realizam o seu trabalho em mobilidade. As so-

luções Brother para este setor estão adaptadas ao seu ambiente de trabalho 

para oferecem uma imagem profissional.

Eletricistas e instaladores - As instalações elétricas e de telecomunica-

ções necessitam ser identificadas para seguir o Regulamento Eletrotécnico 

de Baixa Tensão. A Brother tem soluções específicas para eletricistas ou ins-

taladores de qualquer índole.

Tatuadores - O trabalho de um artista do mundo da tatuagem deve apoiar-

-se em ferramentas tecnológicas que o ajudem na sua tarefa de desenhar, 

digitalizar e imprimir as imagens que serão tatuadas. A Brother é a marca 

de eleição.

DESAFIAR A MUDANÇA EM 2017
Este ano pretendemos desafiar a mudança, fortalecendo laços comerciais 

com a nossa rede de parceiros e indo ao encontro das suas expetativas, 

de forma a garantir melhores perspetivas de negócio. Trabalhamos com os 

melhores profissionais nas diversas áreas técnicas e comerciais, apoiados 

numa tecnologia de ponta e que não deixa margem para dúvidas. Somos 

especialistas em implementações e transições. 

A marca tem como compromisso o desenvolvimento e registo de paten-

tes de novas tecnologias que melhorem os produtos. Através da melhoria 

contínua, o serviço que prestamos pode reduzir os custos e aumentar a 

produtividade a longo prazo, à medida que as empresas crescem e as ne-

cessidades mudam.

Susete Pereira 
Gestão de Canal Profissional

mailto:spereira%40brother.pt?subject=
http://www.brother.pt
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CRESCER, CRIAR NOVOS NEGÓCIOS E ATRAIR 
NOVOS CLIENTES

O Programa de Parceiros Canon existe para o ajudar a compreender 

e conhecer como trabalharemos consigo para o ajudar a alcançar o 

reconhecimento no seu mercado alvo.

Clareza e previsibilidade: Com um Plano de Negócios acordado, pode 

receber suporte para ajudar a expandir sua empresa.

Oportunidades de diferenciação: Ser qualificado e experiente para aconse-

lhar e vender todo o portfólio da Canon que oferece ainda maior diferenciação 

aos seus clientes.

Maximizar a visibilidade: Com a identidade Canon pode maximizar a 

visibilidade no mercado e promover o seu sucesso para os clientes.

Maior facilidade de uso e acessibilidade: Através de ferramentas no 

portal eletrónico, PartnerNet, pode gerar campanhas para permitir que co-

munique com um impacto ainda maior para os seus clientes.

O Programa de Parceiros baseia-se em dois componentes-chave:

1 - Suporte financeiro - A Canon ajudará os Parceiros a gerar novas opor-

tunidades de negócios e a conquistar novos clientes, investindo em Business 

Drivers para fazer o “push” para atingir e superar o seu potencial.

2 - Certificações - A Canon certifica Parceiros que demonstrem um ele-

vado nível de competências e conhecimentos que lhes permitem prestar 

serviços de qualidade aos seus clientes. Estas certificações permitem que os  

Parceiros sejam reconhecidos ou pela área de especialização ou abrangência 

do portfolio.

Há uma gama de diferentes certificações possíveis dentro do Programa 

para Parceiros Canon. O Programa “Registered Partner” da Canon foi 

concebido para reconhecer e apoiar os revendedores que gostariam de ven-

der produtos de distribuição aberta da Canon. Estes podem incluir produtos 

que vão desde impressoras e multifuncionais laser e scanners a soluções de 

grande formato e projetores. A Canon oferece suporte de serviço a esses 

Parceiros. O Programa “Accredited Partner” foi concebido para reconhe-

cer e apoiar os Parceiros que vendem produtos de distribuição seletiva da 

Canon. Destina-se a Parceiros que investiram numa organização de serviços 

para expandir seus negócios e desenvolver a amplitude de seu portfólio da 

Canon. O Programa “Canon Business Center” foi concebido para reco-

nhecer e apoiar Parceiros que são totalmente leais à Canon. Estes Parceiros 

combinam uma oferta forte e focada da Canon com a conhecida marca 

Canon. Estes Parceiros investiram numa organização de serviços que garante 

manutenção e suporte para Output & Information Management.

A relação com os Parceiros é um compromisso que levamos muito a sério. Todos os nossos Parceiros beneficiam de 

um amplo conjunto de programas de apoio e bónus, com o potencial de alargar as suas ofertas através da nossa 

vasta gama de produtos e soluções

CERTIFICAÇÕES
Como Parceiro Canon, pode beneficiar de uma ampla gama de suporte e 

recursos, incluindo recompensas financeiras, recursos de marketing e ven-

das, suporte técnico, formação e reconhecimento de qualidade. Quando 

um Parceiro obtém uma certificação, é-lhe concedido acesso para usar a 

marca associada. 

BENEFÍCIOS
Formação: Para cada uma das certificações do Programa de Parceiros 

da Canon, determinados requisitos de formação devem ser cumpridos. A 

Canon oferece uma gama de formações baseadas na web, em sala e outras. 

Os Parceiros da Canon têm acesso a formação de vendas e serviços de alta 

qualidade para atender a aos requisitos exigidos, através do Portal da Canon. 

Trata-se de um sistema de gestão de formação baseado na web, que forne-

cerá à força de vendas e serviços dos Parceiros acesso a uma variedade de 

materiais de suporte da Canon. 

O Portal da Canon está acessível através do PartnerNet da Canon e permite:

participação em programas de marketing e incentivos personalizados; cria-

ção de materiais de campanhas personalizadas; acesso ao Portal de forma-

ção da Canon; ferramentas de comparação de concorrência e argumentos 

de vendas disponíveis.

Formação de Serviço: O Programa de Certificação dos “Service Engineers” 

ajuda os Parceiros a atender aos requisitos de formação de cada certificação. 

Existem atualmente dois níveis do programa que fornecem um caminho de 

desenvolvimento claro para novos recrutas e colaboradores mais experien-

tes. Tal pode ser gerido e monitorizado através do Portal da Canon.

Responsável de contacto: Ricardo Pinto, Manager Indirect Sales Document 
Solutions B2B
E-mail: ricardo.pinto@canon.pt Web: www.canon.pt  

Ricardo Pinto
Manager Indirect Sales Document Solutions B2B

mailto:ricardo.pinto%40canon.pt?subject=
http://www.canon.pt
http://www.canon.pt
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PROTEGEMOS NEGÓCIOS 

A ESET surge em 1992, na sequência da descoberta de um dos pri-

meiros vírus para computador e rapidamente se assumiu como líder 

no segmento de deteção heurística, uma tecnologia que tem a ca-

pacidade de descobrir novas ameaças informáticas e disponibilizar sistemas 

pró-ativos de defesa antes de ocorrer qualquer dano. O desenvolvimento 

contínuo desta tecnologia levou a ESET a conquistar a posição de líder em 

deteção pró-ativa e prevenção de malware, com um crescimento superior a 

500% nos últimos 5 anos. Atualmente a ESET tem presença em 202 países 

e mais de 110 milhões de clientes.

RECONHECIMENTO CONSISTENTE
A tecnologia ESET é consistentemente premiada pelas principais organiza-

ções de testes de antivírus (ex.: Virus Bulletin, AV-Comparatives) e possui 

recordes únicos. Segundo a Gartner, a ESET encontra-se em quarto lugar ao 

nível do volume de vendas no segmento empresarial e está classificada como 

“Visionária” no Quadrante Mágico para Endpoint Protection Platforms 2016. 

As soluções protegem com eficácia todo o tipo de utilizadores, incluindo 

empresas de qualquer dimensão (micro, PME, grandes empresas) ou mesmo 

organizações governamentais que procuram evitar que informações confi-

denciais caiam nas mãos erradas. 

MISSÃO: AJUDÁ-LO A CRESCER
O Programa de Parcerias da ESET ajuda os Parceiros a atingirem os seus 

objetivos com a maior eficácia e agilidade. Os resellers ESET contam com 

um processo de adesão simplificado, ao longo do qual beneficiam de todo 

o apoio de que necessitam por parte do departamento comercial, tendo em 

vista o maior rendimento possível. 

O vasto leque de benefícios inclui aconselhamento comercial, técnico, mar-

-keting, programas de incentivos, portal de parceiros para encomendas, 

simulação e registo de negócios, ferramentas de venda e campanhas re-

gulares.

O QUE ASSEGURAMOS AOS PARCEIROS?
Na ESET asseguramos o desenvolvimento de um relacionamento de longo 

prazo e partilha de conhecimento comercial e técnico através de formações 

exclusivas. Procuramos, ainda, uma colaboração permanente na identifica-

ção de potenciais oportunidades de negócio, partilhando oportunidades de 

negócio qualificadas (leads). O reforço e proteção da receita dos Parceiros 

através de um negócio recorrente, baseado num modelo de subscrições de 

licenciamento e consequentes renovações periódicas, é também assegurada.

A tecnologia premiada da ESET, reconhecida pelos 

elevados índices de deteção e prevenção de malware, 

é sinónimo de clientes satisfeitos e, por isso, de 

maior rentabilidade para os Parceiros. Em Portugal, 

as soluções da ESET são distribuídas em exclusivo 

pela WhiteHat, distribuidor de valor acrescentado de 

soluções de segurança para TI

Responsável de contacto: Nuno Mendes, 
Diretor-geral da WhiteHat / ESET Portugal  
E-mail: nmendes@whitehat.pt Web: www.whitehat.pt

O Programa de Canal da ESET contempla quatro níveis diferentes de parceria 

– Bronze, Silver, Gold e Platinum - para se adequar da melhor forma ao 

segmento e caraterísticas operacionais de cada Parceiro.

  Bronze Silver Gold Platinum

Gestor de conta Partilhado Partilhado Dedicado Dedicado 

Plano de negócios e 

definição de objetivos     

Análise e acompanhamento 

de resultados Anual Semestral Trimestral Trimestral 

Linhas de apoio exclusivas para 

parceiros (telefone, web, chat)     

Acesso a portefólio de soluções ESET 

Technology Alliance     

Partilha de receita em renovações 

(ESET Retail Shared Revenue)     

Programa de Pontos     

Campanhas e incentivos comerciais     

Reencaminhamento de leads 

qualificadas     

Cooperação em projetos piloto 

de demonstrações     

Licenciamento de software ESET 

para utilização interna (NFR)     

Licenciamento gratuito para testes 

e provas de conceito em clientes     

Acesso a portal de parceiros ESET 

(gestão de licenciamentos, renovações, 

simuladores, negócios, marketing)     

Formação e certificação ESET    

Presença no localizador online 

de parceiros ESET     

Apoio de Marketing (ex.: datasheets,

leaflets, web, expositores)    

Fundos para ações de Marketing    

Nuno Mendes
Diretor-Geral da WhiteHat / ESET Portugal

mailto:nmendes%40whitehat.pt?subject=
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CRESÇA 
CONNOSCO
EXPLORE OS NOSSOS
PROGRAMAS DE
PARCERIA

Empresarial
MSP
Retalho

CONTACTE-NOS AGORA 
PELO TELEFONE 21 413 92 10

www.eset.com/pt/partners/

ENDPOINT SECURITY
▪  ENDPOINT PROTECTION  ▪  PATCH MANAGEMENT
▪  DATA ENCRYPTION  ▪  TWO FACTOR AUTHENTICATION
▪  DATA BACKUP & RECOVERY  ▪  DATA LOSS PREVENTION
▪  MOBILE & TABLET PROTECTION

SERVER SECURITY
▪  FILE SECURITY  ▪  MAIL SECURITY ▪  GATEWAY SECURITY
▪  COLLABORATION  ▪  VIRTUALIZATION

REMOTE MANAGEMENT
▪  REMOTE ADMINISTRATOR  ▪  REMOTE ADMINISTRATOR FOR AZURE

http://www.eset.com/pt/partners/
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HUAWEI ENTERPRISE CHANNEL PROGRAM

MODELO DE NEGÓCIO
A Huawei Enterprise tem um modelo de negócio indireto sustentado numa 

estrutura de Parceiros de Canal. Tendo em conta este modelo de negócio, a 

Huawei Enterprise criou um programa de Canal que visa reconhecer os seus 

Parceiros pelo investimento, dedicação e atingimento de objetivos.

ESTRUTURA DO CANAL DE PARCEIROS
O nosso Canal de Parceiros está organizado de acordo com os diferentes 

tipos de classificação da parceria:

Parceiros Tier 1 – Distribuidores e Value Added Partners (VAP)

Parceiros Tier 2 – Gold, Silver, Auhtorized

PLANO DE INCENTIVOS
O principal objetivo do nosso plano de incentivos passa por garantir aos 

nossos principais Parceiros uma rentabilidade de negócio que os faça cada 

vez mais apostarem na nossa tecnologia e reforçarem os laços de parceria. 

O nosso plano de incentivos passa não só pela possibilidade do reconheci-

mento face a objetivos de vendas mas também através do acesso a fundos 

de marketing com diferentes níveis de aplicabilidade (eventos promocionais, 

campanhas de vendas, “headcount funds”, etc.) e formação certificada.

FORMAÇÃO
A aposta na formação de quadros profissionais com know-how em tecno-

logia Huawei é um objetivo que perseguimos e para o qual temos vindo 

a trabalhar em várias frentes: realização de cursos de formação/certifica-

ção para os nossos Parceiros, protocolos com instituições de ensino para 

integração dos nossos programas de certificação nas suas atividades cur-

riculares e vários workshops. Ao dia de hoje temos, apenas em Portugal, 

cerca de 500 técnicos com certificações em Huawei  e projetamos atingir 

os 1000 no final de 2018. Para aumentar o nosso compromisso com esta 

aposta, em 2017 contamos fechar uma parceria com um centro de forma-

ção, de forma a integrar os nossos programas de certificação na sua oferta. 

Ainda em 2017, colocaremos ao dispôr dos nossos Parceiros o acesso ao 

nosso Showroom recentemente inaugurado e que será sem dúvida alguma 

uma mais-valia não só para sessões de formação mas também para que 

potenciais clientes tenham um contacto mais próximo com a nossa oferta 

de soluções.

ESTRATÉGIA DE CANAL
A nossa estratégia é clara e objetiva: consolidar o nosso Canal, reforçando 

e aumentando competências nos Parceiros que têm trabalhado connosco 

ao longo destes anos ao mesmo tempo que planeamos ter uma presença 

cada vez mais efetiva junto dos mesmos. Queremos os nossos Parceiros 

focados, junto de nós e fidelizados. O reflexo da nossa aposta no Canal 

A Huawei está empenhada em construir uma plataforma aberta, flexível, resiliente e segura no mercado corporativo 

para orquestrar um ecossistema sustentável e vencedor. Seguindo o princípio orientador Business-Driven ICT 

Infrastructure (BDII), a Huawei apoia clientes e parceiros de uma variedade de indústrias a manterem-se à frente na 

nova era das TIC, construindo assim em conjunto um Mundo Melhor Conetado

é o reforço da equipa de gestão de Parceiros que passará a contar com 

dois novos elementos já para o ano de FY2017. A Huawei tem crescido 

ano após ano e naturalmente esse crescimento potenciou a procura e 

interesse por parte de novos Parceiros em trabalhar connosco o que cons-

titui claramente uma mudança no nosso mercado. Estamos atentos a essa 

mudança mas ao mesmo tempo cautelosos, pois embora cada Parceiro 

possa desempenhar o seu papel no nosso ecossistema de Canal, é ne-

cessário ter uma estratégia clara e justa para que os Parceiros sejam reco-

nhecidos pelo seu compromisso e continuem a apostar em nós. Ou seja, 

vamos privilegiar cada vez mais a qualidade em detrimento da quantidade. 

Nessa vertente, e em termos operacionais, uma palavra importante para 

os nossos distribuidores que têm assumido um papel de relevo no desen-

volvimento de negócio ao nível dos nossos Parceiros Authorized, sendo 

por isso considerados muito mais do que um tradicional Box Mover mas 

sim Value Added Distributor.

Responsável de contacto: 
Bruno Santo – Enterprise Business Group Director - bruno.santo@huawei.com
Rui Silva – Channel Director - rui.silva@huawei.com
Web: http://e.huawei.com

Bruno Santo
Enterprise Business Group Director

Rui Silva
Channel Director

mailto:bruno.santo%40huawei.com?subject=
mailto:rui.silva%40huawei.com?subject=
http://e.huawei.com
http://e.huawei.com
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PARA UM PANORAMA DE AMEAÇAS COMPLEXO, 
UM NOVO FOCO

www.kaspersky.pt

Na Kaspersky vemos a segurança sob quatro pilares fundamentais: 

prever, prevenir, detetar e responder e por isso oferecemos soluções 

que dão resposta a estas grandes necessidades.

A Kaspersky é muito mais do que uma empresa de segurança endpoint. O 

nosso portfólio é um dos mais fortes do setor de software de segurança: 

somos cibersegurança, inovação e tecnologia, desde a deteção e análise até 

à resolução de incidentes.

Os nossos parceiros podem agora aceder a um portfólio completo de so-

luções de cibersegurança de nova geração para infraestruturas físicas e vir-

tuais, on-premises ou na cloud.

O mercado global de serviços geridos de segurança deverá faturar cerca de 

30 mil milhões de dólares em 2020, prevendo-se que venha a crescer 15,8% 

nos próximos cinco anos. O programa da Kaspersky Lab foi criado especifi-

camente para satisfazer as necessidades dos parceiros que desejam ampliar 

a sua oferta de serviços geridos de cibersegurança, sem que tal implique 

gastos ou recursos adicionais. Desde infraestruturas a ambientes virtualiza-

dos, o portfólio completo da Kaspersky Lab pode ser adotado num modelo 

on-premises ou a partir da cloud. O programa foi desenhado para que os 

parceiros possam ampliar as suas receitas provenientes de vendas, agilizar a 

concretização de negócios e aumentar o número de clientes.

APOSTA NA ESPECIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO CANAL 
Para a Kaspersky Lab, a certificação técnica e comercial dos parceiros é uma 

prioridade, porque só assim é possível contribuir para o aumento das suas 

receitas e melhorar os níveis de utilização dos serviços. 

Com o crescimento do portfólio de produtos e serviços, torna-se fundamen-

tal a profissionalização do Canal, ainda muito orientado para a proteção do 

endpoints e por isso a Kaspersky Lab tem apostado em formação, para que 

seja possível vender as novas soluções de forma mais eficiente. 

Em 2017, o principal objetivo - e desafio - é a especialização dos Parceiros, 

tendo em vista a adoção das tecnologias não endpoint que a se está a lan-

çar no mercado. O próximo passo é que os partners se especializem nestas 

novas tecnologias e se familiarizem com a nova oferta, de modo a poder dar 

resposta a outras necessidades dos clientes. 

MAIS RENTABILIDADE COM NOVA SOLUÇÃO CLOUD PARA PME
Para ajudar os Managed Service Providers (MSPs) a protegerem os endpoints 

dos seus clientes de uma forma que se adequa à atual realidade empresarial 

e que assegura maior rentabilidade, a Kaspersky lançou o Kaspersky End-

point Security Cloud. Destinada a pequenas e médias empresas (entre 25 

e 250 nodes), esta solução software-as-a-service não exige investimento 

adicional em infraestrutura e dá resposta aos principais desafios das PME 

na área da segurança: a ausência de recursos e os baixos orçamentos de IT. 

A solução cloud da Kaspersky permite gerir os diversos endpoints do cliente 

(desde dispositivos móveis a servidores de ficheiros) a partir de uma única 

consola web. Enquanto MSP, para começar a utilizar o produto, só precisa 

de registar-se, dado que está pronto a utilizar em minutos. 

As políticas de segurança foram pré-determinadas pelos especialistas da 

Kaspersky Lab e são automaticamente aplicadas a todos os dispositivos de 

cada utilizador, independentemente do tipo de dispositivo ou da plataforma. 

Com o Kaspersky Endpoint Security Cloud, os MSP têm a oportunidade de 

aceder a uma solução que não exige investimento, que entrega mais mar-

gens e comporta menos riscos. 

VANTAGENS DE SER UM MSP KASPERSKY LAB 
O programa de Canal foi especialmente desenvolvido para os MSP. Empe-

nhada em ajudá-lo a ampliar as suas vendas, a Kaspersky Lab assegura licen-

ças mais flexíveis, uma vez que permite a escolha de uma subscrição mensal 

ou de pay as you go mas também admite a possibilidade de utilização de 

licenças anuais e pagar menos se tiver um contrato a longo prazo com os 

clientes. Ao ser proprietário da licença do produto, não perderá tempo com 

a administração das renovações dos contratos com os clientes.

Adicionalmente, é possível ter maiores lucros por vendas e descontos ba-

seados em volume.

As práticas recomendadas integradas permitem um aumento da eficiência 

operacional e a proteção de mais endpoints sem a necessidade de contra-

tar mais profissionais e é fornecida uma assistência de primeira linha: será 

mais fácil estabelecer relações de confiança graças às opções de assistência 

standard e premium, que permitem dispor de uma resolução rápida de pro-

blemas críticos.

Muitas empresas usam uma estratégia reativa quando o ataque já aconteceu, ou seja, deixam-se infetar e 

resolvem o problema depois. Isto acontece tanto em grandes empresas como em PMEs. É importante que, 

cada vez mais, as empresas olhem para a cibersegurança como um processo e não como algo estático

Alfonso Ramirez 
Diretor-Geral Kaspersky Lab Iberia

http://www.kaspersky.pt
http://www.kaspersky.pt
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ESTRATÉGIA FOCADA NO CANAL COM O 
RENOVADO PROGRAMA ONECHANEL

Enquanto líder mundial do mercado de PCs há 13 trimestres conse-

cutivos e o terceiro em servidores (dados IDC), a Lenovo está bem 

posicionada para ajudar o seu negócio a crescer. Com a renovação 

do OneChannel, programa de Canal para a EMEA lançado em 2015 – e que 

tem sido um enorme sucesso, com mais de 1000 Parceiros a aderirem por 

mês, em todo o mundo – simplificámos o relacionamento com a Lenovo e a 

possibilidade destes ampliarem as suas vendas.

O novo programa compreende três níveis de parceria: Gold, Premium e Ac-

credited, todos com incentivos atrativos, lineares e previsíveis. O OneChannel 

é transversal às áreas de PCs e data center, permitindo que os Parceiros 

tenham o mesmo programa para distintas linhas de negócio.

A nova categoria de entrada, Accredited, torna mais fácil o acesso ao pro-

grama e permite obter incentivos de imediato, desde o primeiro negócio. Os 

Parceiros têm também, desde logo, acesso ao Lenovo Sales Support.

  

COMPROMISSO COM O CANAL 
A Lenovo é o fabricante mais comprometido com o Canal no mercado de 

PCs, tablets e data center e mais de 94% do nosso negócio é feito através 

dos Parceiros. Oferece  o mais amplo e inovador portfólio de toda a indús-

tria, desde o premiado Yoga Book – no CES 2017 foi distinguido na categoria 

principal, “Best of Innovations”, pela própria Consumer Technology Associa-

tion – aos servidores mais fiáveis do mercado - primeiro lugar pelo terceiro 

ano consecutivo, segundo o relatório “ITIC Global Server Hardware and OS 

Reliability Survey.”

O nosso amplo portfólio de produtos contempla smartphones, tablets lap-

tops, desktops, workstations, servidores, armazenamento e serviços, o que 

significa que os Parceiros conseguem disponibilizar aos seus clientes uma 

oferta end-to-end recorrendo apenas a um fabricante. 

Os Parceiros veem hoje na Lenovo um fabricante que lhes permite ser ren-

tável num mercado altamente competitivo, com um portfólio de produtos 

muito inovador, uma política de preços competitiva e continuada, sem os-

cilações ou disrupções, com simplicidade de processos, onde todos têm as 

mesmas oportunidades independentemente da sua dimensão.

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E MAIS 
RECOMPENSAS
O programa de Canal e a estratégia da Lenovo estão em constante evolução, 

porque só assim é possível ir ao encontro das novas exigências dos Parceiros 

e das dinâmicas da indústria. Por esse motivo, a Lenovo está a implementar 

plataformas e ferramentas inteligentes, de modo a facilitar o relacionamento 

Com o programa OneChannel, a Lenovo reforça o compromisso com o Canal e aposta na rentabilidade 

dos Parceiros, disponibilizando mais recursos, suporte e incentivos

Rui Gouveia
Channel Account Manager

e envolvimento com o Canal. É disto exemplo a atribuição imediata de pre-

ços em operações comerciais de pequena dimensão ou em quantidades in-

tegradas nas próprias plataformas de e-commerce dos Parceiros. 

O Lenovo OneChannel inclui rebates claros em todo o portfólio e um portal 

totalmente unificado, que integra uma ferramenta para geração rápida de 

propostas, plataformas inteligentes de marketing e registo rápido e simplifi-

cado de negócios fechados. 

A nova categoria de parceria, “Accredited”, um nível inicial (de entrada) com 

acesso facilitado, dá aos Parceiros a oportunidade de ter rebates instantâ-

neos e de ter o apoio do Suporte de Vendas da Lenovo. Foi lançado no início 

do ano como complemento do OneChannel o programa “Starseller” de 

bónus adicionais para produtos estratégicos, em áreas de maior crescimento 

como a mobilidade, seja em modelos convertíveis ou 2-em-1, onde a Lenovo 

lidera desde que o conceito surgiu há mais de 4 anos, e onde continua com 

o portfolio mais abrangente e inovador.  

DATA CENTER – ÁREA PRIORITÁRIA
Potenciar as vendas e o Canal de soluções de data center é uma prioridade. 

A Lenovo está a disponibilizar aos Parceiros todo o know-how de que neces-

sitam, as capacidades e as competências técnicas que lhes permitam benefi-

ciar de oportunidades de negócio crescentes neste segmento.  

http://www.lenovopartner.com
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Responsável de contacto: Rui Gouveia - Channel Account Manager
E-mail: rgouveia@lenovo.com
Web: www.lenovopartner.com

O NOVO PORTAL DE PARCEIROS DA LENOVO

Os Parceiros valorizam simplicidade e autonomia e a Lenovo procura 

disponibilizar ferramentas que vão aos encontro dessas necessidades. 

No portal www.lenovopartner.com os Parceiros têm acesso a vários 

recursos fundamentais e personalizados, permitindo solicitar preços es-

peciais tanto para PCs como para a área de data center, com um único 

sign in e aprovação imediata. Permite, também, fazer configurações à 

medida em ambas as áreas de negócio, descarregar tabelas de preços, 

fazer formação gratuita online, consultar informação detalhada sobre 

os produtos, obter recursos de marketing, entre outras funcionalidades.

Eis algumas das principais caraterísticas:

- Navegação simples e intuitiva a partir de qualquer tipo de dispositivo

- Ferramentas que permitem configurar produtos (Pre-Sales Advisor 

Tool)  

- Dashboard personalizado, que permite, com um só olhar, monitori-

zar a performance, os targets estabelecidos pelo próprio Parceiro e as 

recompensas, bem como o estado de negociações em curso

- Acesso rápido a certificações e materiais formativos, que o aju-

dam a desenvolver o seu status de parceria e a adquirir mais rebates

- Live Chat – as suas dúvidas respondidas em segundos

- Leads gratuitos do nosso pipeline de vendas (disponíveis para Parcei-

ros Premium e Gold)

- Ativos de vendas e marketing – encontre informações e imagens de 

equipamentos em segundos e ajuste os materiais de co-marketing em 

minutos às suas necessidades, com recursos de campanhas prontos a 

utilizar

- Beneficie do nosso diretório de revendedores de modo a que as 

empresas da sua região o encontrem facilmente (disponível para Parcei-

ros Accredited, Premium e Gold)

Benefícios Member Accredited Premium Gold

Marketing e suporte técnico    

Rebate (variável) N/A    

Fundo para Marketing Development N/A N/A N/A  

Orçamento para co-marketing N/A Limitado Limitado  

Encomendas special bid Limitado    

Formação de produto Limitado    

Acessibilidade a leads Lenovo N/A N/A   

Serviço de garantia N/A    

Unidades de Demonstração N/A Limitado Limitado  

Lista local de revendedores Limitado    

Contacto local para vendas N/A    

Acesso ao portal de Canal 
(todas as áreas)     

Newsletter     

Utilização do logo e emblema 
Lenovo    

O Lenovo Expert Achiever Programme (LEAP) premeia o investimento de Par-

ceiros em soluções de valor, com acesso exclusivo a recursos educativos, téc-

nicos, de co-marketing e colaboração. Oferecemos, além do mais incentivos 

adicionais, quer para a empresa quer para o comercial, premiando vendas 

e formação online. Na área de data center a Lenovo permite a aquisição de 

unidades de demonstração ou desenvolvimento com um desconto de 50%.  

Por sua vez, a certificação Data Center Group (DCG) contempla diversos be-

nefícios. Os Parceiros podem agora obter duas certificações: Profissional Le-

novo de Vendas de Data Center Certificado e Profissional Lenovo de Vendas 

Técnicas de Data Center Certificado. Ambas as certificações são atribuídas 

após a realização de um conjunto de workshops e de sessões virtuais. 

A aposta vai continuar a ser em segmentos emergentes, como a hipercon-

vergência, e também em áreas mais consolidadas, como SAP HANA, onde 

dispõe de um market share mundial superior a 50%. 

NÍVEL DE PARCERIA

mailto:rgouveia%40lenovo.com?subject=
http://www.lenovopartner.com
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SHINRAI, UM PROGRAMA DESENHADO 
PARA O SUCESSO

O que distingue o OKI Shinrai, enquanto programa de canal? 

O OKI Shinrai é um programa de amplitude europeia e inclui planos estra-

tégicos de vendas dirigidas a clientes específicos, reconhecimento da fideli-

zação, suporte de marketing e programas de formação. O principal fator de 

distinção é o facto de ter sido desenhado a pensar no modelo de negócio 

de cada um dos nossos Parceiros, para fomentar o crescimento do negócio 

e contribuir para o seu sucesso. O programa é baseado na confiança e com-

promisso, e através de uma abordagem estruturada e com apoio garantido 

oferece um vasto conjunto de incentivos, ferramentas e formação. 

Quais os níveis de parceria? 

O Programa de Parceiros Shinrai é composto por três estatutos de parceria: 

Business Partner, Premium Partner e Executive Partner. Cada nível é esta-

belecido a partir do modelo de negócio particular de cada revendedor e 

respetivo grau de integração e compromisso com a OKI, oferecendo diversos 

benefícios nas categorias de suporte empresarial e de bonificações. 

Os Parceiros de Canal, atualmente cerca de 250, recebem a certificação de 

‘Parceiro Autorizado’ e um contrato do Programa de Parceiros OKI Shinrai, 

consoante o seu estatuto de parceria, desenvolvido para formalizar a sua 

relação com a OKI e enfatizar os benefícios para ambas as partes. Adicional-

mente, os Parceiros podem também ser nomeados “Especialistas” em áreas 

de negócio distintas da OKI, como as Artes Gráficas, Soluções de Impressão, 

Suporte Técnico ou Smart Managed Document Solutions.

Quais as vantagens de ser Parceiro OKI? 

Através de uma gama completa de incentivos e recompensas de fideliza-

ção, o programa Shinrai oferece aos Parceiros oportunidades exclusivas e 

promocionais, ferramentas de vendas e materiais de suporte de marketing, 

descontos em produtos de demonstração ou visibilidade no localizador de 

Parceiros online, gerando novas oportunidades de negócio. É um programa 

100% fiel ao Canal, com um plano de bonificações transparente, acesso a 

formação, linhas de produto exclusivas, webinars e eventos de network, que 

assegura um gestor de conta dedicado e planeamento empresarial conjunto.

 

A que apoios podem os Parceiros aceder? 

Os Parceiros Shinrai podem beneficiar de vários níveis de apoio e vantagens, 

desde o acesso a oportunidades de vendas qualificadas e taxas de financia-

mento preferenciais. A OKI oferece, através do Programa de Parceiros Shinrai, 

acompanhamento em duas vertentes distintas mas complementares: suporte 

de vendas e suporte de marketing. O suporte de vendas inclui, por exemplo, 

o acesso a ferramentas e oportunidades de vendas qualificadas, programa de 

demonstração, bonificações e suporte técnico prioritário. Por sua vez, uma 

plataforma de Extranet topo de gama dá-lhes acesso a promoções exclusivas, 

informação especializada sobre produtos e soluções e materiais de marketing 

de forma imediata para apoio ao ponto de venda e showroom.

Através do Shinrai, a OKI continua a apostar numa relação de proximidade com o Canal. O programa alia 

inovação e uma vasta gama de serviços, permitindo que os Parceiros desenvolvam a sua atual base de 

clientes e tirem partido de novas oportunidades de negócio

Responsável de contacto: Tiago Caldas, 
Sales Manager da OKI Europeu Limited, Sucursal em Portugal
E-mail: shinrai-portugal@okieurope.com - Web: www.oki.pt/shinrai

Em que setores identifica a OKI mais oportunidades de negócio, em 

Portugal? 

A mobilidade dos trabalhadores, que precisam imprimir a qualquer hora e 

em qualquer lugar, com facilidade e segurança, está a alimentar a necessi-

dade de agilizar processos e digitalizar documentos. Além disso, a impressão 

móvel permite reduzir custos e aumentar a flexibilidade e produtividade, 

simplificando e otimizando os recursos e fluxos de trabalho. 

Por outro lado, a transformação digital é uma excelente oportunidade para o 

mercado de impressão e a OKI deverá tirar partido dessas mudanças. 

Adicionalmente, o setor das Artes Gráficas é especialmente interessante para 

a OKI e será uma das principais apostas em 2017, tanto no que respeita às 

impressoras de grande formato, mas também no portefólio de impressoras 

para artes gráficas.

Quais os objetivos traçados pela OKI para 2017? 

Em 2017 esperamos um crescimento impulsionado pelas nossas linhas de 

negócio consolidadas, como o custo por página, lançamento de produtos 

inovadores e expansão de novas linhas de negócio – após aquisição do ne-

gócio de impressoras de grande formato Seiko –, e novos canais de vendas. 

Continuaremos a apostar fortemente no nosso Programa de Canal, com 

planos para criar um Canal específico para Parceiros da área de Artes Gráfi-

cas. Mas, sem dúvida que, o que mais se destaca em Portugal é o nosso pro-

grama Custo Por Página – mais de 50% no nosso negócio em Portugal está 

ligado a este programa. Somos um dos países com melhores prestações na 

área de custo por página, com um número de máquinas sob este programa 

bastante significativo, prevendo-se que continue a ser uma das principais 

áreas de negócio para a OKI.

Tiago Caldas 
Sales Manager da OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

mailto:shinrai-portugal%40okieurope.com?subject=
http://www.oki.pt/shinrai
http://www.oki.pt/shinrai


Test the Best

Print Smart, Print OKI

Seja um dos primeiros a testar a nova gama de 
impressoras a cores e MFPs da OKI.

Com 3 equipamentos em campanha, aproveite 
esta oportunidade limitada para experimentar, 
em primera mão, a lendária tecnologia de 
impressão digital LED a cores da OKI.

• C532dn – A produção a cores de alta 
definição, as velocidades de impressão 
rápidas e uma grande capacidade de papel 
fazem com que a C532dn seja perfeita para 
os grupos de trabalho atarefados. 

• C542dn – Impressora A4 a cores inteligente 
que oferece grandes vantagens a empresas 
e grupos de trabalho de pequena dimensão. 
Com funcionalidades avançadas, acessíveis  
através de um ecrã tátil LCD a cores de 7" e 
com a smart Extendable Platform (sXP) da 
OKI que oferece conetividade pull-printing. 

• MC573dn – MFP A4 a cores que faz com que 
todos os benefícios dos MFPs Smart sejam 
acessíveis a empresas e grupos de trabalho 
de pequena a média dimensão. Simples de 
utilizar com um ecrã tátil LCD a cores de 7" e 
a sXP de arquitetura aberta da OKI permite o 
acesso a soluções de gestão de documentos.  

Com um limite de 2 unidades por modelo e por 
parceiro, porque não comprar uma para a sua 
área de exposição e uma para vender aos seus 
melhores clientes? 
 
Descubra o Test the Best – 
aceda a www.oki.pt/offers
 

Não é parceiro OKI?  
 
Junte-se ao Programa de Parceiros Shinrai OKI para 
beneficiar de ofertas exclusivas para parceiros.
www.oki.pt/shinrai

Oferta especial de lançamento - 50% de desconto sobre o PVP*, 
em equipamentos cor, exclusivo para Parceiros OKI Shinrai 

* Os 50% de desconto têm como base o PVP (Preço de venda recomendado, sem IVA e sem taxas). Termos e condições aplicáveis.  
Duas unidades por modelo e por parceiro. Máximo de 6 unidades no total. Campanha válida de 9 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017, limitada ao stock 

50% DE DESCONTO SOBRE O PVP*

Modelo apresentado:  
C542dn

Modelo apresentado: 
MC573dn

http://www.oki.pt/shinrai
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DIRETÓRIO DE MARCAS

Responsáveis de contacto: 
Carlos Cunha e Jaume Pausas

E-mail: marketing.iberica@acer.com
carlos.cunha@acer.com, jaume.pausas@acer.com 
Web: www.acer.pt
Soluções disponibilizadas: Portáteis (Híbridos, Clássicos), Desktops, Tablets, 
Monitores, Projectores, Digital Signage.
Programa de Canal: Synergy Program.
Principal área de foco: Educação, Sinalização Digital, SOHO/PME.

Responsável de contacto: 
Javier Baquero
E-Mail: javier.baquero@bluecoat.com

Web: www.bluecoat.com
Soluções disponibilizadas: 
Deteção Avançada de Ameaças Web Secure Web Gateway, Cloud Access Security 
Broken (CASB).
Programa de Canal: CAP Program.
Principal área de foco: Segurança Dinâmica de Perímetro, Cloud Application 
Security.

Responsável de contacto: Susete Pereira
E-mail: marketing@brother.pt Web: www.brother.pt
Soluções disponibilizadas/principal área de foco: 

Printing; Scanning & Mobility. Programa de Canal: Programa Embaixador, 
um programa de compromisso com o canal de revenda a longo prazo, coroando 
os parceiros como Embaixadores da marca, defendendo e premiando os seus 
Embaixadores pelo desempenho, fortalecendo a geração de novas oportunidades de 
negócios. Com este Programa os Embaixadores poderão trabalhar uma ampla linha 
de produtos profissionais, serviços e soluções para o cliente final, com o suporte de 
uma equipa dedicada e ferramentas exclusivas de apoio à venda e marketing.

Responsável de contacto: Pedro Dias
E-mail: pedro.dias@al-enterprise.com
Web: http://enterprise.alcatel-lucent.com
Soluções disponibilizadas: Data Center Switching, 

Converged Campus Networks, Unified Communications and Collaboration, Cloud 
Communications e Customer Service.  
Programa de Canal: O “Partner Program” disponibiliza aos parceiros um conjunto 
de especializações tecnológicas nas áreas de Communications, Networking e Cloud. 
Principal área de foco: Soluções empresariais de voz e dados para PMEs e 
grandes empresas, mercados verticais, cloud e serviços.

Responsável de contacto: Rui Nunes
E-mail: rnunes@allot.com
Web: www.allot.com
Soluções disponibilizadas: ALLOT Network 

Intelligence Traffic Management & Optimization Solutions, ALLOT WEBSAFE Illegal 
URL filtering (black/white listing), ALLOT Service Protector Anti-DDoS detection 
& mitigation, ALLOT Websafe Personal, Parental Control, Content Filtering Anti 
Virus, Anti Spam, Anti Phishing, Anti Malware Multitenant Service Policy Control & 
Charging Solutions. Programa de Canal: Partner Program. Principal área de 
foco: Product Solutions Secure Service Gateway (SSG600 and SSG800).

Responsável de Contacto: 
Francisco Fonseca, CEO da AnubisNetworks
E-mail: info@anubisnetworks.com 

Web: www.anubisnetworks.com 
Soluções Disponiblizadas: Soluções de Segurança de E-mail: MPS-Mail, Protection 
Service para Service Providers e para Empresas, na Cloud ou On-Premises.
Programa de Canal: “AnubisNetworks Certified Partner Program”, com 3 níveis 
de parceria: Gold, Silver e Bronze. Cada categoria representa a relação de negócio e 
valoriza o comprometimento para o sucesso mútuo. 
Principal área de Foco: Cibersegurança.

Responsável de contacto:
Ana Santos, Partner’s Account Manager
E-mail: ana.santos1@schneider-electric.com 

Web: www.apc.com Soluções disponibilizadas: Alimentação; cooling; 
segurança e monitorização do ambiente; bastidores de TI e acessórios; distribuição 
da alimentação; módulos pré-fabricados para Centros de Dados (Data Center pré-
fab); software para Centros de Dados e serviços de planeamento, manutenção local 
e remota, renovação e instalação. Programa de Canal: Programa de Parceiros 
APC by Schneider Electric. Principal área de foco: Módulos pré-fabricados para 
Centros de Dados e cooling.

Responsável de contacto: Albert Puig Artola 
Web: www.arista.com 
E-mail: apuig@arista.com

Soluções disponibilizadas: Soluções de Data Center Switching (Software Driven 
Cloud Networking). Universal Cloud Network, Cloud Control, Network Wide 
Virtualization e Network Applications & Automated Management. 
Programa de canal: A Arista possui um programa para canal para a EMEA 
baseado em dois níveis - Arista Authorized Partner e Arista Elite Partner.
Principal área de foco:  Resiliência e Escalabilidade, Visibilidade e Telemetria e 
Automação e SDN para redes de data centers. 

Responsável de contacto:
Ana Sofia Lopes
E-mail: parceiros@artelecom.pt

Web: www.artelecom.pt/virtualdatacenter
Soluções disponibilizadas: Virtual Datacenter, Cloud Privada, Baremetal, 
Datacenter, Disaster Recovery, Backup as a Service, Storage as a Service, 
Licenciamento de Software, Comunicações. Programa de Canal: Programa de 
Parceiros para revenda ou prescrição de soluções de Virtual Data center, para apoio 
na comercialização e operação de infraestruturas virtuais.
Principal área de foco: Infraestruturas de TI.

Responsável de contacto:
Paulo Rodrigues

E-mail: paulo_rodrigues@asus.com
Web: http://advantage.asus.com/aa/aa/logon.do?c=PT
Soluções disponibilizadas: Ferramentas de apoio à venda e apoio de marketing.
Programa de Canal: O ASUS Advantage foi criado para os Parceiros de Canal e 
para as suas respetivas equipas de vendas.
Principal área de foco: Informação de Produtos, nomeadamente formação e 
disponibilização de material de marketing exclusivo.

Responsável de contacto:
Bruno Barroso, Diretor de Marketing
E-mail: marketing@artsoft.pt

Web: www.artsoft.pt
Soluções disponibilizadas: ARTSOFT Professional, Premium e Small Business.
Programa de Canal: Parceiros ARTSOFT Especializado, Recomendado e 
Autorizado.
Principal área de foco: A ARTSOFT distingue-se pela experiência e inovação na 
investigação, produção e distribuição de Software de Gestão, estando presente no 
mercado há 30 anos.

Responsável de contacto:
Miguel Lopez
E-mail: Iberia_Team@barracuda.com

Web: www.barracuda.com
Soluções disponibilizadas: Network Security; Web Security Gateway, Web 
Security Service, Web Application Firewall, Email Security Gateway, Email Security & 
Backup for Office 365, Backup,  Email Archiver, Load Balancer and Link Balancer.
Programa de Canal: Register Partner, Authorized Partner, Preferred Partner, 
Premier Partner. Principal área de foco: Segurança On-premises e na Cloud, 
proteção ao Office 365 e soluções de backup.

http://www.brother.pt
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Responsável de contacto:
Clementina Barbosa, Business Development Director

E-mail: marketing@pt.clara.net
Web: www.claranet.pt
Soluções disponibilizadas: 
Managed Services: Hosting, Segurança, Redes, IT as a Service.
Programa de Canal: Não aplicável.
Principal área de foco: 
Soluções Cloud.

Responsável de contacto: 
David Benito, Partner Business Manager, Iberia
E-mail: dbenitoalvarez@commvault.com

Web: www.commvault.com 
Soluções disponibilizadas: Proteção de Dados, Backup & Restauro, Gestão de 
Cloud e Infraestruturas, Retenção e Cumprimento.
Programa de Canal: Commvault Partner Advantage, com os níveis Platinum, Gold
e Autorizado.
Principal área de foco: Bases de dados, Máquinas Virtuais, Cloud e Aplicações
Empresariais.

Responsável de contacto: Rodolfo Estrompa
E-mail: rodolfo.estrompa@crayon.com
Web: www.crayon.com/pt-PT/ 

Soluções disponibilizadas: Consultoria e design de soluções de Cloud baseadas 
em Microsoft Azure, Office 365 e Dynamics 365 (Programas CSP, SPLA e Open); 
Veeam, para Backup & Replication Hyper-V e VMware (Programa VCSP); Citrix, em 
soluções de Virtual Desktop (Programa CSP); VMware, para criação de soluções On-
premise e Cloud (Programa vCAN). Programa de Canal: Programa de Parceiros 
Crayon, para distribuição de licenças. Principal área de foco: Licenciamento de 
Software e Soluções Cloud; Gestão de ativos de Software; Serviços de Consultoria.  

Responsável de contacto (Portugal):
Adelino Pereira, D-Link Iberia Sales Account Portugal
E-mail: pt-sales@dlink.com Web: www.dlink.com/pt/pt  

Soluções disponibilizadas: Switching Enterprise/PME com soluções 
Gigabit/10GbE e conetividade PoE e PoE+, Wireless Professional com soluções 
StandAlone e Centralizadas por hardware ou software, Videovigilância, Mobilidade 
3G/4G, Casa Digital. 
Programa de Canal: Value in Partnership + (VIP+). 
Principal área de foco: Switches Smart e Smart Pro, PoE, Wireless Empresarial, 
Videovigilância IP, Casa Digital. 

Responsável de contacto:
Nuno Silva
E-mail: info@devolo.pt 

Web: www.devolo.pt 
Soluções disponibilizadas:
Equipamentos PowerLine e Wi-Fi. 
Programa de Canal: Não Aplicável. 
Principal área de foco: 
O produto principal é o dLAN® (direct Local Area Network), a tecnologia para a 
comunicação de dados simples, rápida e segura através da rede elétrica. 

Responsável de contacto: Rui Jorge
E-mail: draytek@visus.pt  - Visus Telecom 
Web: www.draytek.com.pt

Soluções disponibilizadas: 
Routers e switches. 
Programa de Canal: 
Rede de Sub-Distribuidores e Integradores VAR certificados. 
Principal área de foco: 
Soluções de acesso à internet, filtragem de conteúdos, soluções de Redes Privadas 
Virtuais (VPN) sobre internet.

Responsável de contacto: Jorge Monteiro
E-mail: jorge.monteiro@dell.com
Web: www.dell.pt
Soluções disponibilizadas: 

Soluções e Serviços de Hardware e Software. End User Computing, Cloud, 
Outsourcing, Storage, Content Management, Networking, Computing, Virtualização 
e Segurança.
Programa de Canal: Dell Partner Direct
Principal área de foco: Produtos e serviços de tecnologias de informação para o 
mercado empresarial.

Responsável de contacto: Bruno Pereira Soares, Field 
Product Manager, IT Channel Key Account
E-mail: brunojosepereira@eaton.com

Web: www.powerquality.EATON.com/Portugal
Soluções disponibilizadas: 
UPS e produtos de continuidade de energia associados, software de virtualização, 
bastidores, ePDUS e soluções para Data Centers.
Programa de Canal: PowerAdvantage Partner Program
Principal área de foco: 
Venda de UPS e produtos de continuidade de energia associados.

Responsáveis de contacto:
Miguel Campos, Consumer Imaging Group (CIG)

 Ricardo Pinto, Business Imaging Group (BIG)
E-mail: miguel.campos@canon.pt / ricardo.pinto@canon.pt
Web: www.canon.pt
Soluções disponibilizadas: 
Imagem, Impressão, Gestão Documental, Gestão de impressão, Grandes Formatos, 
Soluções
Programa de Canal: TOP Canon
Principal área de foco: Imagem, audiovisual, impressão

Responsável de contacto: 
Silvia Chambel
E-mail: silviachambel@casio.pt
Web: www.casio.pt
Soluções disponibilizadas: Relógios, Calculadoras, Projetores.
Programa de Canal: Não aplicável.
Principal área de foco: Distribuição, Revenda.

Responsável de contacto: Rui Duro
E-mail: ruid@checkpoint.com Web: www.checkpoint.com
Soluções disponibilizadas: A Check Point oferece uma 
completa arquitetura de segurança para defender desde as 

redes empresariais até aos dispositivos móveis, além da gestão da segurança mais 
intuitiva e integral. A Check Point protege mais de 100.000 organizações de todos 
os tamanhos.  Programa de Canal: Check Point Stars Program. Soluções 
disponibilizadas: A Check Point é o único fabricante que oferece uma proteção 
completa contra todo o tipo de ataques, que reduz a complexidade da segurança e, 
portanto, o custo total da propriedade.

Responsável de contacto: Miguel Almeida
E-mail: mialmeid@cisco.com
Web: www.cisco.com/c/en/us/partners.html
Soluções disponibilizadas: 

Analytics & Automation, Cloud, Colaboração, Mobilidade, Data Center, Enterprise 
Networks, Internet of Things, Software, Segurança, Software Defined Networking.
Programa de Canal: 
Cisco Channel Partner Program.
Principal área de foco: 
Switching e Routing e, mais recentemente, também Data Center, IoT e Security.
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Responsáveis de contacto: 
Bruno Santo, Enterprise Business Group Director e 
Rui Silva, Channel Director 

E-mail: bruno.santo@huawei.com, rui.silva@huawei.com
Web: http://e.huawei.com
Soluções disponibilizadas/principal área de foco:Infraestruturas de rede, 
UC&C, cloud computing e data center, soluções de Wi-Fi, de energia e serviços 
profissionais.
Programa de Canal: Programa de parceiros organizado em: Parceiros Tier 1 - 
Distribuidores e Value Added Partners (VAP) e Parceiros Tier 2 - Gold, Silver, Auhtorized. 

Responsável de contacto: 
Rui Ribeiro - Manager of Business Partners Organization 
– IBM Portugal 

E-mail: ibm_directo@pt.ibm.com Web: www.ibm.com/partnerworld
Soluções disponibilizadas: Soluções integradas de HW, SW e Serviços.
Programa de Canal: Programa IBM Partnerworld, contempla quatro níveis: 
Registered, Silver, Gold  e Platinum. Principal área de foco: Soluções integradas 
e desenhadas para Banking; Chemical & petroleum, Electronics, Energy & utilities, 
Financial markets, Government, Healthcare, Industrial products, Insurance, Retail, 
Telecommunications, Travel & Transportation.

Responsável de contacto: Não Aplicável
E-mail: ericsson.portugal@ericsson.com
Web: www.ericsson.com

Soluções disponibilizadas: Tecnologias de comunicação e serviços, especialmente 
em mobilidade, banda larga, IoT e cloud. Programa de Canal: Não aplicável. 
Principal área de foco: A Ericsson é a força impulsionadora da Sociedade em 
Rede – líder mundial em tecnologias de comunicação e serviços. Os nossos serviços, 
software e infraestruturas possibilitam que a indústria das telecomunicações e outros 
setores possam melhorar os seus negócios, aumentem a eficiência, melhorem a 
experiência do utilizador e captem novas oportunidades.

Responsável de contacto:
Nuno Mendes
E-mail: marcom@whitehat.pt

Web: www.whitehat.pt
Soluções / Produtos disponíveis em Portugal: ESET, Kerio, StorageCraft, 
Peplink, Infrascale, CoSoSys.
Programa de Canal em Portugal: Programa de Parceiros WhiteHat.
Áreas Principais: 
Soluções de Segurança para Sistemas de Informação. PME e Enterprises. 
Mais informações em www.whitehat.pt

Responsável de contacto: 
Ana Almeida Soares, Coordenadora de Parcerias e 

Mercado Internacional E-mail: ana.soares@esri-portugal.pt 
Web: www.esriportugal.pt Soluções disponibilizadas: Tecnologia ArcGIS da 
Esri, campanhas e soluções de outros parceiros, e suporte ao desenvolvimento de 
soluções SIG para qualquer tipo de indústria. Programa de Canal: O Programa 
de Parceiros Esri – EPN é um programa global de parcerias, promovido pela Esri 
Internacional, direccionado para empresas que desenvolvem e utilizam soluções 
e serviços de sistemas de informação geográfica baseados em tecnologia Esri. 
Principal área de foco: Sistemas de Informação Geográfica.

Responsável de contacto: Agostinho Dias
E-mail: cruxen_agostinhodias@extremenetworks.com
Web: www.extremenetworks.com/partners/why-epn/
Soluções disponibilizadas: Soluções de routing, WiFi 

e switching para datacenter e para toda a rede, desde o core até ao acesso, com 
capacidades de gestão análise e controlo unificados; incluem redes SDN, Cloud, 
WIFI para meios de alta densidade e retalho, BYOD e soluções de avançadas 
de segurança, analítica e gestão. Programa de Canal: EPN Partner Program  
Principal área de foco: Hardware e Software para Redes de alta disponibilidade, 
com níveis de performance, segurança e gestão diferenciados (Wired & WiFi).

Responsável de contacto: 
Pedro Pepino - Diretor do Canal Business da Epson Ibérica
E-mail: epson@epson.pt Web: www.epson.pt  

Soluções disponibilizadas: Impressão, vídeo-projeção e sistemas wearable para 
múltiplos setores, como saúde, educação e retalho. Programa de Canal: Nos 
próximos meses, a Epson lançará o “Plus+ Programme”. Os parceiros autorizados 
poderão capitalizar os seus benefícios, obtendo vantagens competitivas adicionais, 
como promoções exclusivas, programas de formação e tarifas preferenciais em 
unidades de demonstração. Principal área de foco: Impressão Jato de Tinta, 
Visual Innovation, Wearables e Robótica 

Responsável de Contacto: 
Marcelo Carvalheira, Business Manager Fortinet Portugal
E-mail:marceloc@fortinet.com 

Web: www.fortinet.com
Soluções disponibilizadas: 
Soluções de Plataforma de Segurança de Rede: Firewall NGFW, NG IPS, Sandbox, 
Anti-DDOS, Mobile Security, Wireless, Web Aplication Firewall, Application Delivery, 
Proteção de Email, SIEM.
Programa de Canal: Forti Partner Program (Authorized, Silver, Gold and Platinum).
Principal área de foco: Segurança Perimetral.

Responsável de Contacto: 
Eduardo Bentes, Alliance & Channel Manager
E-mail: ebentes@generixgroup.com

Web: www.generixgroup.pt Soluções disponibilizadas: EDI, Integração de 
Sistemas, Faturação Eletrónica, Portais B2B (Compras, Vendas, Gestão de Catálogos 
de Produto), Sistema de Gestão de Armazéns (WMS), Sistema de Gestão de 
Transportes (TMS), Gestão de Aprovisionamentos e logística e-commerce. Programa 
de Canal: Não Aplicável. Principal área de foco: Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas e aplicações SaaS (software-as-a-service) para desmaterialização de 
processos de negócio e gestão integral da cadeia de abastecimento.

Responsável de contacto: 
António Capela - Diretor do Programa de Canal da Fujitsu
E-mail: antonio.capela@ts.fujitsu.com

Web: https://partners.ts.fujitsu.com
Soluções disponibilizadas: 
Produtos, Aplicações, Gestão de Infra-estrutura TI, Consultoria e Serviços TI.
Programa de Canal: 
Select Partner Program, com os níveis de parceria Select e Select Expert, com 
diferentes áreas de especialização.
Principal área de foco: Produtos, Aplicações, Gestão de Infraestrutura TI.

Responsável de contacto:
Cláudia Geraldes, Reseller Account, Operations Manager;

E-mail: partnerfirst.iberia@hp.com 
Web: https://partner.hp.com/group/upp-emea/hp-partner-first-information 
Soluções disponibilizadas/principal área de foco: 
HP Partner First Program com os níveis Platinum, Gold, Silver e Business Partner. 
Programa de Canal: 
Partner First Program.

Responsável de contacto: 
João Moro - Enterprise Group Indirect Sales Manager
Web: https://partner.hpe.com / www.hpe.com

Soluções disponibilizadas: Servidores, Armazenamento, Redes, Soluções de TI, 
Serviços, Sofware e Storage Supplies.
Programa de Canal: Partner Ready Program e Partner Ready for Networking, 
níveis Platinum, Gold, Silver e Base Business Partner.
Principal área de foco: Hyperconverged Infrastructure, Hybrid IT, Could Builder, 
Servers, Storage, Data Center Networking, Aruba Networking, Services, Service 
Providers, ArcSight, Fortify, TippingPoint, IT Operations, Applications e outros.
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Responsável de contacto: Daniel Cruz
E-mail: daniel.cruz@netapp.com 
Web: www.netapp.com

Soluções disponibilizadas: 
Gestão, Armazenamento e Proteção de Dados.
Programa de Canal: 
NetApp Unified Partner Program.
Principal área de foco: 
Storage e Software.

Responsável de contacto: João Paulo Fernandes
E-mail: nec-portugal@emea.nec.com 
Web: www.nec.pt

Soluções disponibilizadas: 
Infraestrutura para Tecnologias de Informação e Comunicação, soluções cloud, 
soluções para segurança pública (biometria) e soluções para cidades inteligentes.
Programa de canal: 
Não aplicável.
Principal área de foco: 
Soluções Integradas de Tecnologias da Informação e Comunicação.

Responsável de contacto: 
José Duque - Territory Manager Portugal and Galicia

E-mail: jose.duque@nutanix.com Web: www.nutanix.com
Soluções disponibilizadas: Nutanix Enterprise Cloud Platform (solução de Cloud 
Empresarial, webscale e hiperconvergente).
Programa de Canal: Nutanix Partner Network (NPN) Reseller Program com vários 
níveis de parceria com empresas que revendem os produtos e serviços Nutanix 
identificando de forma clara tanto os requisitos como os benefícios para determinado 
nível de parceria.
Principal área de foco: Enterprise Cloud e hiperconvergência.

Responsável de contacto:
Tiago Caldas - Sales Manager, OKI Europe Limited - Sucursal em 
Portugal e Espanha

E-mail: shinrai-portugal@okieurope.com Web: www.oki.pt/shinrai
Soluções disponibilizadas: Outsourcing de Impressão (MPS), com portfólio de 
serviços apoiado por software, ferramentas de gestão e tecnologias que melhoram 
o fluxo de trabalho, segurança e gestão documental nas organizações; Programa 
de geração de Leads OKI para PMEs; Promoções exclusivas. Programa de Canal: 
OKI Shinrai. Principal área de foco: Produtos, serviços e soluções de gestão de 
impressão para o setor empresarial.

Responsável de contacto: 
Rui Batista da Silva

E-mail: contactus@landesk.pt
Web: www.landesk.com
Soluções disponibilizadas: Gestão de ciclo de vida de PCs(UEM), gestão de 
serviços de TI e Endpoint Security.
Programa de Canal: Os nossos parceiros de canal têm um programa cativante, leal 
e envolvente, sendo recompensados com margens de produto atractivas e o registo 
de oportunidades. Assim, protegem o seu investimento e asseguram os preços.  
Principal área de foco: IT Management.

Responsável de contacto:  
Sergio Segura, Dir. Comercial Information Builders Ibérica 
E-mail: sergio_segura@ibi.com  

Web: www.informationbuilders.pt/partner_program Soluções disponíveis: 
Inteligência e análise de negócios através da plataforma WebFOCUS e integração e 
qualidade de dados através da plataforma iWay. Programa de canal: Programa de 
parcerias com as seguintes categorias: parceiros integradores de sistema e consultores; 
fornecedores de software independentes; e parceiros de tecnologia. Principais 
áreas de foco: Self-Service Analytics, InfoApps, BI Móvel, Predictive Analytics, Visual 
Discovery, Data Integration, Master Data Management e Data Quality.

Responsável de contacto:
Luís Lameiras
E-mail: luis.lameiras@lge.com

Web: www.lg.com/global/business
Soluções disponibilizadas: 
Digital Signage; Hotel Solutions; Projecção; IT; Medical Imaging.
Programa de Canal: Não aplicável.
Principal área de foco: 
Retalho, Hotelaria, Saúde, Corporate, Infraestruturas; Governo.

Responsável de contacto: 
Rui Pinho - Channel & SMB Account Manager
E-mail: canal@kaspersky.pt

Web: www.kasperskypartners.com
Soluções disponibilizadas: Endpoint Security (Cloud ou On-Permises 
Management); System Management; Virtualization Security; Mobile Security; DDoS 
Protection; Anti Targeted Attack; Security for Data Centers; Fraud Prevention; 
Industrial CyberSecurity; Security Intelligence Services.
Programa de Canal: Programa Europeu de Parceiros.
Principal área de foco: Segurança TI.

Responsável de contacto:
José Ferreira - Indirect Channel Manager
E-mail: jose.ferreira@konicaminolta.pt
Web: www.konicaminolta.pt

Soluções disponibilizadas: 
Managed Print Services - Equipamentos, Serviços e Soluções de Gestão de Impressão 
e Managed Content Services.
Programa de Canal: 
Konica Minolta Partner Program, com quatro níveis de parceria.
Principal área de foco: Soluções de Gestão de Impressão.

Responsável de contacto: 
Rui Gouveia, Channel Account Manager

E-mail: rgouveia@lenovo.com
Web: 
www.lenovopartner.com
Soluções disponibilizadas/principal área de foco: 
PC & Smart Devices, Datacenter Infrastructure.
Programa de Canal: 
Lenovo OneChannel com níveis Gold, Premium, Accredited e Member.

Responsável de contacto:
Juan Leal Cárdenas, General Manager da Lexmark Ibérica  
Web: www.partnernet.lexmark.pt
Soluções disponibilizadas / principal área de foco: 
Hardware de impressão, consumíveis, Managed Print Services, soluções de software. 
Programa de canal: 
Programa Lexmark Connect – Programa Global da Lexmark.

Responsável de contacto: Teresa Virgínia, Diretora 
de Desenvolvimento e Negócio de Parceiros. E-mail: 

teresav@microsoft.pt Web: partner.microsoft.com/pt-pt Principais Soluções: 
Intelligent Cloud Platform: Azure, Analytics e SQL Server; Productivity & Business 
Processes: Office 365, Dynamics 365 (CRMOL/ERP) e Personal Computing, Windows, 
Surface e Hololens. Programa de Canal: Microsoft Partner Network com os níveis 
“Membro da Comunidade”, “Subscrição Action Pack”, “Silver” e “Gold” - licenças 
gratuitas p/ demostração a cliente, suporte a produto e pré-venda, formação gratuita 
e rede de networking (http://aka.ms/yammerparceiros). Principal área de foco: 
Cloud, Soluções e Devices. Mercado de Consumo e B2B.

http://www.lenovopartner.com
http://www.oki.pt/shinrai
mailto:rgouveia%40lenovo.com?subject=
http://www.kasperskypartners.com
mailto:canal%40kaspersky.pt?subject=
mailto:shinrai-portugal%40okieurope.com?subject=
mailto:shinrai-portugal%40okieurope.com?subject=
mailto:rgouveia%40lenovo.com?subject=
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Responsável de contacto: Edgar Ivo
E-mail: edgar.ivo@redhat.com 
Web: www.redhat.com

Soluções disponibilizadas: Linux, Virtualization,  Software Defined Storage, 
CloudForms, OpenStack, Ansible, JBoss, SOA Platform, BRMS, BPM, OpenShift, RH 
Mobile. Programa de Canal: Redhat Connect – Níveis: Ready, Advanced e Premier. 
Principal área de foco: OpenSource Enterprise software, Openstack, Management 
of Private and Hybrid Cloud Platforms, IaaS, XaaS, Software Defined Storage, 
DevOps, Containers, Middleware, Mobile, Internet of Things, Business Process 
Management, Training and Certification, Consulting.

Responsável de contacto: 
Carla Carvalho
E-mail: carla.carvalho@olivetel.pt
Web: www.olivetel.pt

Soluções disponibilizadas: 
Armários Técnicos para Telecomunicações, Redes, Centros de Dados e Energia.
Programa de Canal: Não aplicável.
Principal área de foco: Projetistas, Distribuidores, instaladores e integradores de 
TIC e Energia, operadores de telecomunicações.

Responsável de contacto: 
Rafael Cuenca - IBERIA Channel Business Manager
E-mail: rcuenca@paloaltonetworks.com

Web: www.paloaltonetworks.com
Soluções disponibilizadas: 
Next Generation Firewall, Sandboxing, IPS, URL Filtering, Next Generation End Point 
protection, CASB, Virtualização, Management, Cybersecurit.
Programa de Canal: Nextwave Channel Partner Program.
Principal área de foco: 
Perímetro e proteção Endpoint.

Responsável de contacto: 
Manuel Gonçalves, Alliances & Channel Snr. Manager
E-mail: partnerbusinesscenter-pt_ww@oracle.com 

Web: www.oracle.com/pt/index.html 
Soluções disponibilizadas: IaaS, OracleCloud Machine, Eng Systems, Storage, 
PaaS, DB Management, Security, Integration, SOA, ECM, Analytics, SaaS, MKT, 
Sales, Service, CX, ERP, EPM e HCM. Programa de Canal: Oracle Market Model 
(OMM). Programa que incentiva os Parceiros a detetar e a gerar oportunidades, 
formar e especializar. Principal área de foco: Abrange a oferta de forma 
transversal (On Premise e Cloud). Privilegia a revenda através de distribuidor.

Responsável de contacto: Nuno Reis
E-mail: geral@pt.pandasecurity.com
Web: www.pandasecurity.com/portugal
Soluções disponibilizadas: Adaptive Defense, Endpoint Protection, 

Systems Management, E-mail Protection, GateDefender e Retail.
Programa de Canal: Panda Business Partner. Consiste na seleção, treino e 
certificação de parceiros de canal. Parcerias de norte a sul do país, incluindo ilhas 
com parceiros específicos para endereçamento do setor público e privado.
Principal área de foco: Apoio ao Canal nos segmentos Público e Privado. Mercado 
Corporate.

Responsável de contacto: 
Jorge Guimarães - Sales Manager, Portugal Business Unit
Web: www.phcsoftware.com

Soluções disponibilizadas: PHC CS (Advanced, Corporate e Enterprise), Drive FX 
– Business Software Everywhere.
Programa de Canal: O software PHC é distribuído exclusivamente através de uma 
rede de Parceiros certificados, que integram o Together – PHC Partner Program.
Principal área de foco: Desenvolvimento de software de gestão que se adapta a 
empresas de todas as dimensões e áreas de atividade, conferindo-lhes a liberdade 
para mudarem, à velocidade que o mercado atual exige.

Responsável de contacto:
Felicidade Ferreira, Country Manager para Portugal, 
Cabo Verde, S. Tomé e Guiné Bissau

E-mail: comercial@primaverabss.com Web: www.primaverabss.com/pt
Soluções disponibilizadas: Soluções de gestão empresarial para organizações 
de diversas dimensões e setores de atividade.
Programa de Canal: Canal comercial constituído por mais de 600 parceiros de 
negócio. 
Principal área de foco: Desenvolvimento de soluções de gestão empresarial e 
plataformas para integração de processos de negócio.

Responsável de contacto: 
Jorge Faria da Mota, Diretor Geral da Rittal Portugal
Web: www.rittal.pt

Soluções disponibilizadas: Caixas e Armários para Automação Industrial, 
Distribuição de Energia, Sistemas de Climatização Industrial, Armários para 
Telecomunicações, Bastidores de 19”, Climatização para infraestruturas TI e Data 
centers. Programa de Canal: Rittal IT Partner Programme e Canal de Distribuição
Principal área de foco: TI, Segurança de Dados, Infraestruturas, Indústrias de 
Processos, Automóvel, Alimentar, Farmacêutica, Energias Renováveis, Investigação e 
Inovação, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Automação.

Responsável de contacto:
 Adrian Groba

E-mail: wadriangroba@qnap.com
Web: www.qnap.com
Soluções disponibilizadas: Network Attached Storage (NAS).
Programa Canal: Não aplicável.
Principal área de foco: 
Armazenamento em rede e armazenamento remoto (cloud privada), atém de 
virtualização, media streaming, backup, videovigilância e IoT para o setor de PMEs e 
segmento Enterprise.

Responsável de contacto: 
Ana Teresa Ribeiro, New Customer Acquisition Director
E-mail: ana.ribeiro@sage.com

Web: www.sage.pt/parceiros/programa-de-parceiros
Soluções disponibilizadas: ERP, Faturação, Contabilidade&Financeira, Recursos 
Humanos e CRM. Programa de Canal: Sage Partnership Program: Business Partner 
Prime, Business Partner Professional, Business Partner e Business Partner Retail.
Principal área de foco: Soluções que otimizam e rentabilizam o negócio 
das Pequenas, Médias e Grandes empresas nas suas diversas áreas: faturação, 
contabilidade, gestão de RH e gestão integrada.

Responsável de contacto: 
Pedro Miguel Fernandes, IT & Mobile Channel Division 
Manager

E-mail: p.fernandes@samsung.com Web: partnerportal.samsung.com/
Soluções disponibilizadas: Mobilidade, Digital Signage, Printing, Monitores e 
componentes.
Programa de Canal: Samsung Team of Empowered Partners (STEP).
Principais áreas de foco: Managed Print Services; Mobile Payment; Soluções para 
Hotelaria; Comunicação Digital; Soluções de Produtividade para Mobile; Segurança 
Samsung KNOX®; POS Móvel.

Responsável de contacto: 
Luís Urmal Carrasqueira
E-mail: channel.portugal@sap.com

Web: www.sap.com/portugal/partner.html
Soluções disponibilizadas: SAP S/4HANA, SAP Business One, SAP HANA, SAP 
SuccessFactors, SAP Hybris, SAP Ariba, SAP Analytics e muitas outras.
Programa de Canal: SAP PartnerEdge.
Principal área de foco: Analytics & Big Data, Business Networks, Cloud, Customer 
Engagement & CRM, Human Capital Management, Internet of Things, Mobile, 
Platform.
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Responsável de contacto: 
Paulo Antunes, Diretor Comercial Business Solutions

E-mail: pantunes@multimac.pt Web: www.multimac.pt; www.sharp.eu
Soluções disponibilizadas: Document Solutions - Printing (Multifunções, 
Impressoras, MPS, Software Accounting e Gestão Documental / Aplicações à 
medida) Cloud Portal Office, Sistemas Controlo (POS),  Monitores, videowall, BIG 
PAD ); Software/ Aplicações à medidaPrograma de Canal: Sharp Partner Channel 
e Venda Direta. Principal área de foco: Sharp Optimised Services: Managed Print 
Services (MPS), Cloud Digital Signage ( Cloud Saas), Serviços de integração digital. 
Consultadoria IT Empresarial ( visual e printing solutions), PME e Grandes Contas.

Responsável de contacto: 
José Esfola, European Channel Group Director
E-mail: xeroxportugal@xerox.com

Site: www.xerox.pt Principal área de foco: Equipamentos multifuncionais e 
impressoras para ambientes de escritório, produção e mercado das artes gráficas; 
ainda serviços de financiamento, soluções de managed print services e outsourcing 
da gestão e processamento de documentos. Programa de Canal: “Global Partner 
Program”; no decurso da avaliação do Parceiro são analisadas métricas como: 
volume de negócio Xerox, certificação individual da força de vendas, equipamentos 
de showroom, ações e eventos desenvolvidos pelo Parceiro.

Responsável de contacto:
Estrela Ramos
E-mail: info.ups.pt@socomec.com

Web: www.socomec.pt
Soluções disponibilizadas: 
Soluções de elevada qualidade de Energia, sistemas UPS, sistemas de medição, 
controlo e análise de energia, sistemas de corte, proteção e solar.
Programa de Canal: Socomec Partner.
Principal área de foco: 
Data Center, Medicina, Indústria, IT, Oem e Building.

Responsável de contacto: 
Sónia Ferreira, Channel Sales e Michael de Castro, Territory Manager
E-mail: sonia.ferreira@suse.com e michael.castro@suse.com
Web: www.suse.com Soluções disponibilizadas: Enterprise 

Linux, Mission-Critical Computing, Cloud Solutions; IT Infrastructure Management, 
Software-Defined Storage, Server and Application Virtualization, SUSE Embedded, 
Support and Services. Programa de Canal: SUSE PartnerNet Program para as áreas 
de Solution Providers and Systems Integrators, Hardware and Software Partners, 
Commercial Training and Cloud Service Providers. Principal área de foco: Enterprise 
Linux, Cloud Solutions, IT Infrastructure Management, Software-Defined Storage.

Responsável de contacto: Meritxel Pijoan
E-mail: meritxell_pijoan@symantec.com
Web: www.symantec.com Soluções disponibilizadas: 

Information protection, Threat protection, Cyber Security Services, protection for 
IoT and web protection: Endpoint Protection, Critical System Protection, Encryption, 
Endpoint Management, Data Loss prevention, Proxy, CASB (Cloud Access Security 
Broker), User Authentication, Protection for Data Centers and obsolete and critical 
environments, Compliance solutions. Programa de Canal: Secure One, com quatro 
níveis de parceria: Registered, Silver, Gold e Platinum. Principal área de foco: 
Cibersegurança para as organizações, segurança de dados, minimização de risco. 

Responsável de contacto: 
José Luís Pereira, SMB Account Manager
E-mail: jose.pereira@tp-link.com / sales.pt@tp-link.com

Web: www.tp-link.pt Web de Parceiros em desenvolvimento. Ficará disponível no 
decorrer de 2017. Soluções disponibilizadas: Networking – Switching, Routing e 
Wi-Fi Indoor e Outdoor IoT, Acessórios e Smartphones. 
Programa de Canal: TP-LINK Partner Program - Programa de Parceiros Multinível, 
Registo de Projetos, Programa Demo, Formação, Programa de Marketing e 
Promoções Canal. Principal área de foco: Infraestruturas de rede para PME, 
Educação e Corporate.

Responsável de contacto: 
João Dessa, Sales Manager B2B
E-mail: joao.dessa@toshiba.pt 

Web: www.toshiba.pt/t-link
Soluções disponibilizadas: Asset Management, Smart Disk Encription, Platinum 
Support Service, Toshiba Business Support Portal e ainda o Toshiba Mobile Zero 
Client.
Programa de Canal: Toshiba Business Partner Program com os níveis Subscrição: 
Silver, Gold e Platinum.
Principal área de foco: Soluções e HW do mercado para mobilidade profissional.

Responsável de contacto: 
Eva Martin
E-mail: eva.martin@veeam.com

Web: www.veeam.com
Soluções disponibilizadas: 
Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud, Veeam Availability Suite 9.5, 
Veeam Backup & Replication.
Programa de Canal: Veeam ProPartner Program.
Principal área de foco: 
Virtualização, disaster recovery, gestão de cópias de segurança.

Responsável de contacto: 
Francisco Martins
E-mail: francisco.martins@veritas.com

Web: www.veritas.com
Soluções disponibilizadas: 
Backup e Recuperação de Dados / Continuidade dos Negócios / Governança da 
Informação / Gestão de Armazenamento.
Programa de Canal: Veritas Partner Force (Programa com 4 níveis, variáveis 
consoante as Competências e o Volume de Negócios do Parceiro).
Principal área de foco: Software Empresarial para Gestão de Informação.

Responsável de contacto:
Carlos Vieira, Country Manager, Spain & Portugal
E-mail: carlos.Vieira@watchguard.com

Web: http://www.watchguard.pt/ Soluções disponibilizadas: Gestão Unificada 
de Ameaças (UTM), Firewalls de Próxima Geração, Wi-Fi seguras e inteligência de 
rede a mais de 75 mil clientes em todo o mundo. Programa de Canal: 
WatchGuardONE com vários de níveis de adesão, que incluem os níveis Silver, 
Gold, Platinum e MSSP. Principal área de foco: Formação e certificação, com o 
WatchGuardONE, programa de formação técnica ministrada por um instrutor virtual 
com várias etapas, assuntos e fusos horários.

Responsável de contacto: 
Mário Vasconcelos, Project Sales Manager | Products & 
Services, Portugal

E-mail: mario.vasconcelos@VertivCo.com Web: www.VertivCo.com 
Soluções disponibilizadas: Alimentação UPS, carregadores e sistemas de energia, 
unidades de climatização Close-Control periféricas e In-Row, Chillers e sistemas de 
Freecooling, Sistemas de comutação ATS e STS, soluções DCIM, soluções integradas e 
contentorizadas. Programa de Canal: Vertiv™ Partner Program. Principal área de 
foco: Desenho, instalação e suporte técnico de tecnologias para instalações críticas em 
centros de dados, redes de comunicação e aplicações industriais e comerciais.

Responsável de contacto: Rui Borges
E-mail: rui.borges@sas.com Web: www.sas.com/pt_pt/
partners/become-a-partner.html Soluções disponibilizadas: 

Soluções SAS Visual Analytics, Qualidade de Dados, Soluções que suportam todo 
o processamento de preparação de dados para o Analytics, Big Data Analytics, IoT 
Analytics. Programa de Canal: O Programa de Parceiros SAS é um ecosistema de 
parcerias estratégicas que visa estabelecer novos caminhos para a apresentação e 
implementação de soluções SAS. O Programa tem 3 níveis de Certificação, Silver, 
Gold e Platinum. Principal área de foco: Business Analytics, Data Management, 
Data Quality and Data Governance, Big Data Analytics.
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ADVEO | Localidade: Algés | Contacto: Isa Rosado | E-mail: isa.rosado@adveo.com | Web: https://ib.adveovision.net/pt | Telefone: 211 935 100 
Principais marcas distribuídas: Canon, HP, Fujitsu, Epson.

Ajoomal Asociados S.L. | Localidade: Almada | Contacto: Fernando Pimenta Santos | E-mail: portugal@ajoomal.com
Web: www.ajoomal.com | Telefone: 211 302 194 | Principais marcas distribuídas: Barracuda, EfficientIP, Ipswitch, Kerio, NCP, 
ObserveIT, Peplink, Portnox, Ruckus, Silent Circle, Gemalto, Solarwinds, Sophos e WatchGuard.

CPCDI, S.A. | Localidade: Matosinhos | E-mail: cpcdi@cpcdi.pt | Web: www.cpcdi.pt | Telefone: 229 570 200
Principais marcas distribuídas: Microsoft, HP, Hewlett Packard Enterprise, Toshiba, Huawei, Acer, Epson, Canon, APC, Eaton, Asus, MSI, Western 
Digital, TP-Link, D-Link, Razer, OKI, Brother, Kingston, Lexmark, Lenovo, Tomtom, LG, Samsung, Sony, BQ, Benq, Seagate, Conceptronic.

Databox Informática | Localidade: Massamá | Contacto: José Branco Neves - General Marketing Manager | E-mail: j.neves@databox.pt
Web: www.databox.pt | Telefone: 214 308 403 | Principais marcas distribuídas: Acer, Alcatel, Allied Telesis, APC, Apple, Asus, Box Systems, 
Brother, Canon, Cisco, Conceptronic, Cooler Master, Creative, Dell, Digitus, D-Link, Eaton, Ednet, Epson, Equip, Fellowes, Fujitsu, Garmin, HP, Intel, Iris, 

Kaspersky, Kingston, Lenovo, Level One, Lexmark, Lg, Lifetech, Linksys, Logitech, Mcafee, Metronic, Microsoft, Mywigo, Napofix, OKI, Olirack, Panasonic, Philips, Pioneer, Point Of 
View, Polycom, Port Designs, Qnap, Samsung, Seagate, Sitten, Sonicwall, Sony, Symantec, Targus, Toshiba, Transcend, Unyka, Varta, Verbatim, Viewsonic, Western Digital, Xerox, 
Zebra.

Digicomp | Localidade: Lisboa | Contacto: Jorge Sousa | E-mail: digicomp@digicomp.pt | Web: www.digicomp.pt | Telefone: 218 488 418 | Principais 
marcas distribuídas: Synology, GraphOn, BackupAssist.

Esprinet Portugal | Localidade: Porto | Contacto: Miguel Peixoto (Director Comercial) | E-mail: suporte-pt@esprinet.com
Web: www.esprinet.com | Telefone: 220 160 500 | Principais marcas distribuídas: Nilox, Celly, Acer, Lenovo, Toshiba, D-link, HP (consumíveis), 
Epson, Xerox, AOC, Philips, Benq, Viewsonic, Kensington, Mars Gamming, BQ, Eaton, Zyxel, Gigaset, Atlinks.

Distr-IT - Tecnologias de Informação e Multimédia Lda. | Localidade: Linda-a-Velha | Contacto: Pedro Serrano| E-mail: info@distr-it.pt
 Web: www.distr-it.pt| Telefone: 214 159 205 | Principais marcas distribuídas: Polycom, Revolabs, Vaddio, Angekis, GoFacing, ZTE, Globalmed.

Exclusive Networks | Localidade: Lisboa | Contacto: Elizabeth Alves | E-mail: infopt@exclusive-networks.com
Web: www.exclusive-networks.pt | Telefone: 217 217 493 | Principais marcas distribuídas: Aerohive, Allot, F5, FireEye, Gigamon, Imperva, 
Infoblox, Ixia, LogRthym, Netskope, Palo Alto Networks, Proofpoint, SentinelOne, Silver Peak, Tanium, Tufin, Vormetric, Arista, Druva, Nuage Networks, 
Nutanix.

GTI Software & Networking | Localidade: Lisboa | Contacto: João Tavares | E-mail: gticomercial@gti.es | Web: www.gti.es/pt-pt/Paginas/Inicio.aspx 
Telefone: 219 491 600 | Principais marcas distribuídas: Acer, Acronis, Adobe, Arcserve, Attachmate, Autodesk, APC, Brocade, Bq, Computer 
Associates, Check Point, Corel, Devolo, Eaton, Edimax, Eminent, Emtec, Energy Sistem, Ewent, Fujitsu, Fx, Gateway, Gigaset, Griffin, H3C, Hercules, Hitachi, 

Innergie, Intenso, Kaspersky, Kazam, Kemp Technologies, Lopdgest, Landesk, Mcafee, Microfocus, Microsoft, Novell, Nuance, Ocz, Panda Security, Plantronics, Pinnacle, Polycom, 
Port Designs, Quark, Quest, Red Hat, Riello, Roxio, SAP- Business Objects, Symantec, Synology, Tenable, Thrustmaster, Toshiba (Memórias), Targus, TP-Link, Tucano, TomTom, 
Veeam, Veritas, Vision Solutions, VMware, Wacom, Watchful Software, Western Digital, Wolder, WP Rack & Cabling, Zimbra, Zotac, Zyxel.

Inforfoco Distribuição- Equipamentos Informáticos Lda. | Localidade: Lisboa | Contacto: Jorge Lima | E-mail: jorge.lima@inforfocodi.pt
Web: www.inforfoco.pt | Telefone: 217 625 107 / 217 625 100 / 916 351 812 | Principais marcas distribuídas: VORTUS, Intel, Kingston, Seagate, 
Toshiba, HP, Asus, LG, Samsung, Lifetech, Microsoft, D-Link, AsRock, Western Digital.

Also Internacional | Localidade: Nijmegen, Holanda | Contacto: Paulo Matos | E-mail: paulo.matos@also.com 
Web: www.also-international.eu/ec/cms5/en_2420/2420 | Telefone: +31 24 357 99 83 | Principais marcas distribuídas: só consumíveis (HP, Canon, 
Epson, Xerox, IBM, Dell, Kyocera, Konica, Ricoh, Lexmark, Brother, OKI, Philips, Samsung).

Arrow ECS Portugal | Localidade: Lisboa | Telefone: 218 933 100 | Web: www.arrowecs.pt | Contacto: Sónia Casaca – Business Unit Manager 
Segurança E-mail: sonia.casaca@arrow.com Principais marcas distribuídas: AlgoSec, Allot, FireEye, Fortinet, HPE, Infoblox, Juniper, Radware, 
Splunk, Swivel, Symantec+Blue Coat, Trend Micro | Contacto: Raquel Branco, Business Unit Manager EMC E-mail: raquel.branco@arrow.com 

Principais marcas distribuídas: EMC | Contacto: Cláudia Lopes, Business Unit Manager Check Point E-mail: claudia.lopes@arrow.com Principais marcas distribuídas: 
Check Point | Contacto: Paulo Marques, Business Unit Manager Storage & Virtualização E-mail: paulo.marques@arrow.com Principais marcas distribuídas: NetApp, 
VMware, Red Hat, Citrix, Veritas, Lenovo, Veeam, Nutanix, Brocade, CommVault, Quantum, Pure Storage, MicroFocus, SUSE, LightSand. | Contacto: Raúl Liz – Business Unit 
Manager IBM E-mail: raul.liz@arrow.com Principais marcas distribuídas: IBM | Contacto: Jorge Duarte – Business Unit Manager Oracle E-mail: Jorge.duarte@arrow.com 
Principais marcas distribuídas: Oracle | Contacto: Pedro Pinto – Business Unit Manager  HP E-mail: pedro.pinto@arrow.com Principais marcas distribuídas: HP

DIRETÓRIO DE DISTRIBUIDORES E DVAs
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Ingram Micro Portugal | Localidade: Sintra | Contacto: Geral Comercial | E-mail: pt.comercial@ingrammicro.com | Web: www.ingrammicro.com
Telefone: 219 154 340 | Principais marcas distribuídas: Mobility - Alcatel, Sony, Honor, Huawei, BlackBerry, HTC, Wiko, Microsoft, Meizu, 
Coolpad, Marshall, Urbanears, Coloud, Zagg e outras. IT -Dell, Microsoft, HP Supplies, Fujitsu, Kingston, Seagate, Intel, Western, Digital, Zyxel, 

Datacore, Acer, Logitech, Netgear, Juniper, Epson, LG, Nvidia, Smart Technologies, Qnap Systems, Barracuda e outras.

JP.di | Localidade: Porto (sede) e Lisboa (delegação) | Contacto: Hélder Miranda (Marketing) | E-mail: marketing@jpdi.pt | Telefone: 933 001 204 
Web: www.jpdi.pt | Telefone: 229 993 955 | Principais marcas distribuídas: Acer, AMD, APC, Aroa, ASUS, Brother, Conceptronic, Dell, Devolo, 
Eaton, Epson, Fortune, Fujitsu, Gigabyte, HP, Huawei, IKI Mobile, Intel, Kaspersky, Kingston, Lapa, Lenovo, Levelone, LG, Magma, Microsoft, mymaga, 
OKI, Samsung, Toshiba, TP-Link, Trust, Tsunami, WD, Wiko, Wingsys.

Ingecom Portugal | Localidade: Lisboa | Contacto: Nuno Martins, Country Manager Ingecom Portugal | E-mail: nmartins@ingecom.net 
Web: www.ingecom.net | Telefone: 211 378 398 | Principais marcas distribuídas: McAfee, ForeScout, F-Secure, SealPath, AlgoSec, Allot 
Communications, A10 Networks, Forcepoint, Rapid7, AlienVault, MobileIron, Flowmon, Garland e WhitBearSolutions (WBS).

Liscic, Lda | Localidade: Lisboa  | Contacto: Inês Pita | E-mail: info@liscic.pt | Web: www.liscic.pt | Telefone: 217 100 650 | Principais marcas 
distribuídas: Projetores, monitores e public displays da NEC Display Solutions e impressoras & gestores documentais e impressoras de etiquetas e código de 
barras da Toshiba.

Listopsis | Localidade: Lisboa, Porto, Braga | Contacto: Laurentina Gomes | E-mail: lisboa@listopsis.pt; porto@listopsis.pt; braga@listopsis.pt 
Web: www.listopsis.pt | Telefone: 217 100 600 (Lisboa), 253 609 000 (Braga), 229 397 600 (Porto) | Principais marcas distribuídas: 
Comercialização de equipamentos, soluções e serviços de impressão, gestão documental, informática e imagem, prestação de serviços de apoio 

técnico e consultoria das marcas NEC, Toshiba e HP.

Minitel | Localidade: Lisboa | Contacto: João Fonseca George | E-mail: info@minitel.pt | Web: www.minitel.pt | Telefone: 213 810 900
Principais marcas distribuídas: Adobe, Filemaker, Wacom, Seagate Segurança Webroot, Vipre, ThreatTrack, Endian, Device Lock | Armazenamento - 
QNAP, Western Digital, Seagate, Crucial, Kingston, Transcend, Lexar | Backup e Disaster Recovery - Unitrends, RMM, Connectwise |Mobilidade - SOTI 

Impressão - Seiko Instruments | Redes - TrendNet, Ubiquity | Conetividade - Kensington | SmartHome - Smanos e Elgato | Saúde - iHealth | Acessórios - Incipio, My Kronoz, 
Scooshe, Braven ,Floom, Dicota, Innergie, Xtorm, UAG.

Multimac | Localidade: Lisboa, Porto e Faro | Contacto: Paulo Antunes – Director Comercial Business Solutions | E-mail: pantunes@multimac.pt 
 Web: www.multimac.pt; www.xopvision.pt; www.unibind.xopvision.pt | Telefone: 218 161 360, 226 061 640, 289 805 888 | Principais marcas 

distribuídas: Sharp, Lexmark, Unibind, Xopvision, Multixop, Cashlogy, Hitachi, Christie, Vivitek.

Optivisus | Localidade: Lisboa | Contacto: comercial@visus.pt | E-mail: optivisus@visus.pt | Web: www.visus.pt | Telefone: 217 910 787 
 Principais marcas distribuídas: Draytek, Cybonet, Vivotek, Mobotix, Uniview, Dynacolor, Lilin, Olivetel, Fujinon, Networkoptix, Qihan, QNAP.

Tech Data Portugal | Localidade: Lisboa | Contacto: Augusto Soveral | E-mail: marketing.comunicacao@techdata.pt | Web: www.techdata.pt 
Telefone: 214 728 400 | Principais marcas distribuídas: Adobe, Apple, Autodesk, Cisco, Corel, D-Link, Dell, Epson, HP Inc, HPE, Intel, Kingston, 
Lenovo, McAfee, Microsoft, Motorola, Toshiba, Xerox, Western Digital.

Prosonic | Localidade: Porto Salvo | Contacto: Miguel Rodrigues | E-mail: comercial@prosonic.pt | Web: www.prosonic.pt 
Telefone: 214 257 800 | Principais marcas distribuídas: Panasonic, Utax, HP, Hikvision, etc.

Tenmega | Localidade: Odivelas | Contacto: Maria José Brito | E-mail: tenmega@tenmega.pt | Web: www.tenmega.pt | Telefone: 219 345 480
Principais marcas distribuídas: Belden, Brand-Rex, Facemate, Hirschmann, Panduit, Rittal, Simon.

V-Valley Iberian S.L.U. | Localidade: Portugal - Lisboa | Contacto: Pedro Mello | E-mail: pedro.mello@itwayvad.com | Web: www.itwayvad.pt
Telefone: 218 939 040 | Principais marcas distribuídas: Alcatel Lucent-Enterprise; Allot Communications; Array Networks; BackBox; Firemon; 
Kaspersky Lab; Parallels; Positive Technologies; Scalix; Solarwinds; Thales e-Security; Vidyo.

Whitehat | Localidade: Algés | Contacto: Nuno Mendes | E-mail: comercial@whitehat.pt | Web: www.whitehat.pt | Telefone: 21 413 92 10
 Principais marcas distribuídas: ESET, Kerio, Peplink, CoSoSys, Infrascale, StorageCraft.

http://www.whitehat.pt
mailto:comercial%40whitehat.pt?subject=
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