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Ajoomal Arrow Charmex CPCdi Databox Esprinet
Exclusive 
Networks

Ingecom Ingram Micro Itancia jp.di 
Lidera 

Networks
Optivisus Soon Tech Data V-Valley WDMI

Westcon / 
Comstor

WhiteHat

Alcatel Lucent Enterprise ¡ l

APC l l l l l

Arcserve l l l l

Asus l l l l ¡

Axis l l

Bitdefender l ¡

Brother l l ¡ l

Canon ¡ ¡ ¡ ¡

Check Point l ¡ l l

Cisco ¡ ¡ l l

Commvault l

D-Link l l l ¡ l ¡

Dell Technologies l l l l l ¡

DrayTek

Dynabook l l l

EfficientIP l

Epson l l l l l

Extreme Networks ¡ ¡ ¡

F5 ¡

Fortinet l

Fujitsu l ¡ l l ¡

HP Inc. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

HPE ¡ ¡ ¡ ¡

Huawei l ¡

IBM l ¡

Infinidat l

Kaspersky ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Konica Minolta

Lenovo ¡ l ¡ l l l ¡

Lexmark l l l

LG One ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Maxiglobal

Microsoft l l ¡ l l l l ¡ ¡

MMD Philips l l l ¡ l

NetApp l

Nutanix ¡ ¡

OKI l

Oracle l ¡

Palo Alto Networks l l

QNAP ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Red Hat l l

Samsung ¡ l l ¡ l l

Socomec l

SonicWall l l l l ¡

Sophos l l

Super Micro l

TP-Link l l ¡ l ¡

Veritas ¡

Vertiv l l l

VMware l l

WatchGuard l l

Xerox ¡ l l ¡ l

Oferta da distribuição e revenda
Legenda
l Informação do fabricante - indica distribuidor com contrato direto com a marca.

¡ Informação do distribuidor - pode indicar que este distribuidor atua como subdistribuidor ou revendendor da marca.
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Esta tabela destina-se à consulta dos nossos leitores Parceiros para que facilmente identifiquem em que distribuidores e subdistribuidores podem encontrar a oferta dos principais fabricantes. Toda 
a informação foi disponibilizada por fabricantes e distribuidores. Até a data de fecho desta edição não foi possível confirmar em algumas marcas os distribuidores com os quais têm acordos diretos.
As empresas patrocinadoras desta edição de Programas de Canal 2022 encontram-se listadas a laranja.

Ajoomal Arrow Charmex CPCdi Databox Esprinet
Exclusive 
Networks

Ingecom Ingram Micro Itancia jp.di 
Lidera 

Networks
Optivisus Soon Tech Data V-Valley WDMI

Westcon / 
Comstor

WhiteHat

Alcatel Lucent Enterprise ¡ l

APC l l l l l

Arcserve l l l l

Asus l l l l ¡

Axis l l

Bitdefender l ¡

Brother l l ¡ l

Canon ¡ ¡ ¡ ¡

Check Point l ¡ l l

Cisco ¡ ¡ l l

Commvault l

D-Link l l l ¡ l ¡

Dell Technologies l l l l l ¡

DrayTek

Dynabook l l l

EfficientIP l

Epson l l l l l

Extreme Networks ¡ ¡ ¡

F5 ¡

Fortinet l

Fujitsu l ¡ l l ¡

HP Inc. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

HPE ¡ ¡ ¡ ¡

Huawei l ¡

IBM l ¡

Infinidat l

Kaspersky ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Konica Minolta

Lenovo ¡ l ¡ l l l ¡

Lexmark l l l

LG One ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Maxiglobal

Microsoft l l ¡ l l l l ¡ ¡

MMD Philips l l l ¡ l

NetApp l

Nutanix ¡ ¡

OKI l

Oracle l ¡

Palo Alto Networks l l

QNAP ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Red Hat l l

Samsung ¡ l l ¡ l l

Socomec l

SonicWall l l l l ¡

Sophos l l

Super Micro l

TP-Link l l ¡ l ¡

Veritas ¡

Vertiv l l l

VMware l l

WatchGuard l l

Xerox ¡ l l ¡ l

Oferta da distribuição e revenda Tabela dos principais fabricantes e principais distribuidores (os critérios de inclusão nesta tabela são editoriais)
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“O nosso Programa de Canal está 
a evoluir para ajudar os Parceiros 
nesta transformação”

Qual o balanço que faz do ano de 2021 para o  
negócio da Schneider Electric?
O ano de 2021 foi excelente – em Portugal crescemos 
muito mais do que o mercado e pudemos ganhar pontos de  
market share. Isto deveu-se, em grande parte, ao cresci-
mento da IT distribuída (ou Edge) e à venda de soluções e 
data centers através dos Parceiros. 

Para além disso, também o papel dos serviços através de 
Parceiros foi fundamental, com um crescimento de 55% na 
venda de serviços através do Canal. Isto é um verdadeiro 
exito para toda a empresa, porque esta é uma parte muito 
importante do trabalho que estamos a fomentar junto do, 
e para o, Canal.

O papel do Canal tem vindo a mudar ao longo 
dos tempos. Atualmente, com quantos Parceiros  
trabalha a SE?
Atualmente, mais de 2.500 empresas revendem produtos 
APC, das quais mais de 200 são certificadas em Portugal. 
Como diz, de facto o papel do Canal tem vindo a mudar, 
e nós estamos nessa curva, a acompanhar essa transfor-
mação. Muitos Parceiros estão a evoluir para fornecedores 
de soluções e até para fornecedores de serviços geridos, in-
cluindo a infraestrutura como um serviço; e o nosso Pro-
grama de Canal está a evoluir para ajudar os Parceiros 
nesta transformação.
 
No ano passado, por exemplo, lançámos o programa Edge 
Software & Digital Services que oferece benefícios finan-
ceiros, capacitação e apoio aos fornecedores de soluções de 
IT, para que criem a sua estratégia de Serviços de Gestão 
de Energia. Oferecemos descontos, que representam van-
tagens até quatro vezes superiores aos descontos oferecidos 
pelos reembolsos tradicionais de hardware. 

Os Parceiros de soluções de IT podem aceder ao portefólio 
de Software e Serviços Digitais EcoStruxure™ IT da Sch-
neider Electric, a cursos de certificação gratuitos e a um 
guia eletrónico para desenvolverem a sua estratégia – com 

A Schneider Electric acredita que o ambiente de IT distribuída continua a ser uma grande oportunidade 
para os Parceiros

potenciais aumentos das receitas recorrentes equivalentes a 
1,5x o custo inicial da solução.

Este programa foi desenvolvido para dar, exatamente, res-
posta ao crescimento significativo do Edge Computing, 
e permite que os Parceiros de soluções de IT obtenham 
receitas recorrentes através da oferta de monitorização e 
gestão remotas da infraestrutura física das redes dos seus 
clientes, utilizando o Software e os Serviços Digitais EcoS-
truxure IT da Schneider Electric. Este novo Programa faz 
parte do premiado Programa de Parceiros de Soluções de 
TI mySchneider, anteriormente conhecido como Programa 

Ana Carolina Cardoso, Channel Director da APC by Schneider Electric

https://www.se.com/pt/pt/
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Responsável de contacto: 
Ana Carolina Cardoso — Channel Director da APC by Schneider 
Electric Manager 

E-mail: carolina.cardoso@se.com 

Web: www.apc.com/pt/pt/

de Parceiros de Canal APC, que este ano foi mais uma vez 
reconhecido como Champion pela CANALYS.

Que benefícios oferece aos seus Parceiros?
Como já pude dizer, alguns dos benefícios são: descon-
tos e cashback durante o ciclo de vida (benefício fi-
nanceiro contínuo para os Parceiros reinvestirem no seu 
negócio); guia eletrónico operacional passo a passo 
(um manual para os acompanhar nas suas operações); cer-
tificações oficiais (cursos, formações e webinars relacio-
nados com o software de monitorização remota e digital, 
para aumentar a perspicácia técnica e empresarial e a tirar 
o melhor partido das ferramentas); e Software de IT e 
Serviços Digitais EcoStruxure™ (acesso ao portefólio 
f lexível da SE, com monitorização remota avançada 24/7 
e apoio remoto e no local). 

Para além destes benefícios específicos para o novo pro-
grama, os Parceiros já certificados (e os novos) também con-
tam com outras vantagens exclusivas, como recursos online 
no nosso portal para Parceiros, programas de rentabilidade 
e apoio ao nível do marketing.

De que forma é que a SE investe na formação e 
certificação dos seus Parceiros?
É um ponto no qual investimos bastante, com um mix entre 
online e F2F. Este ano foi difícil realizar formações presen-
ciais, pelo que tivemos que ser criativos e promover webi-
nars, ou dividir formações de dias em slots semanais, mas 
funcionou bem. 
Os Parceiros aderiram às formações e também ao nosso 
evento virtual de prémios, que contou com uma adesão de 
81% dos convidados – um grande êxito, mesmo para um 
evento online.

Quais as principais vantagens do vosso Programa 
de Canal?
Todos os benefícios de que falei, sejam de rentabilidade ou 
suporte e formação, têm o objetivo de ajudar os Parceiros 
a destacar-se da concorrência, oferecendo valor adicional 
exclusivo que atrai clientes e aumenta o lucro. Também os 
preparamos para enfrentarem todos os desafios dos seus 
clientes, hoje e no futuro, com uma gama dinâmica e inova-
dora de soluções e serviços de infraestrutura que permitem 
capitalizar novas oportunidades. 
Por fim, encontram connosco os recursos educativos, cola-
borativos, de marketing e financeiros de que precisam para 
ter sucesso.

Para a SE, onde se encontram as oportunidades?
Sem dúvida nenhuma, todo este ambiente de IT distribuída 
(Edge Computing) continua a ser uma grande oportuni-
dade para a Schneider Electric e para os Parceiros, mas 
vamos mais além, porque os ajudamos a apoiar os clientes, 
não apenas com infraestrutura física de racks, UPSs, coo-
ling, etc., mas adicionando uma capa de software e serviços 
que garantem recorrência e rentabilidade, e promovem a 
diferenciação).

Quais as principais apostas para 2022?
Sem dúvida, continuar neste caminho que estamos a tri-
lhar. A Gartner estima que, até 2025, 75% dos dados ge-
rados por empresas serão criados e processados fora de um 
data center ou cloud tradicionais, e centralizados. 
No entanto, uma vez que a infraestrutura de edge está dis-
tribuída geograficamente, e muitas vezes sem equipa de IT 
no local, requer invariavelmente monitorização e gestão re-
motas. Isto abre caminho para grandes oportunidades na 
venda de serviços de gestão de energia, na qual estamos a 
apostar fortemente. 

Atualmente, apenas 27% dos fornecedores de soluções de 
IT oferecem este tipo de serviços – com uma estratégia de 
serviços de gestão de energia, eles podem criar novas fontes 
de receitas através da monitorização e gestão dos ativos da 
infraestrutura física dos clientes nos seus ambientes de edge. 
Para além disso, podem ajudar a melhorar a resiliência dos 
locais através de manutenção proativa e identificar atuali-
zações de hardware para ajudar a reduzir as despesas ope-
racionais dos clientes. 

“Lançamos o programa Edge Software & Digital 
Services que oferece benefícios financeiros, 

capacitação e apoio aos fornecedores de soluções 
de IT, para que criem a sua estratégia de Serviços 

de Gestão de Energia.”

ANA CAROLINA CARDOSO, 
CHANNEL DIRECTOR DA APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 

https://www.se.com/pt/pt/
http://www.apc.com/pt/pt
mailto:carolina.cardoso%40se.com?subject=
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Ajudamos as empresas a proteger 
o que é mais valioso

100% Canal – Vantagens para os nossos Parceiros
A Arcserve é uma empresa que trabalha 100% através de 
Canal, tendo ao abrigo do seu programa de Parceiros níveis 
distintos que vão desde Associate, passando por Silver, Gold 
e, por fim, Platinum.
Para além das margens associadas ao nível de Parceria, a 
Arcserve também permite aceder a ferramentas distintas 
para apoiar os Parceiros no seu sucesso, como fundos de 
marketing, leads, incentivos, formações e academia gratui-
tas, etc., além de uma colaboração permanente em Por-
tugal, tanto do departamento técnico como do comercial. 
Por estes motivos, a Arcserve é reconhecida como uma das 
empresas com maior proximidade com os seus Parceiros.

Soluções
Arcserve OneXafe
Através do OneXafe, a Arcserve oferece um equipamento 
para armazenamento imutável para receber cópias de segu-
rança (de qualquer fabricante de backup). Também permite 
através desse armazenamento por objetos armazenar sim-
ples ficheiros de utilizadores ou aplicações, transformando 
esses dados em dados imutáveis, e evitando desta forma, 
que um ataque de ransomware possa encriptar ou sequer 
apagar esses mesmos dados.

Appliances 
A primeira e a última linha de defesa contra ataques ciber-
néticos, desastres de IT e perda de dados.
Os Arcserve Appliances permitem a proteção em ambientes 
físicos, virtuais, hiperconvergentes e O365, tudo sob uma 
única licença já instalada no Appliance e com uma única 
consola de gestão. Além disso, os Appliances Arcserve per-
mitem arrancar máquinas virtuais dentro do próprio dis-
positivo em caso de uma falha de serviço, podendo desta 
maneira recuperar máquinas críticas.
Os appliances estão protegidos com uma solução anti- 
-ransomware, da Sophos, de forma a reduzir o risco desse 
tipo de ameaças.

Soluções para proteção de dados das empresas
• Arcserve Unified Data Protection – Uma solução de 

software tudo-em-um, de backup e recuperação de desastres 
para ambientes virtuais, físicos, hiperconvergentes, O365 
e na cloud.
• Arcserve Continuous Availability – Proteção con-
tínua de dados para garantir que os sistemas e aplicações 
críticas continuem a trabalhar (continuidade de negócio).
• Arcserve Backup – Backups comprovados em tape de 
mais de 60 fornecedores e armazenamento em disco e na 
cloud.
• Arcserve UDP Cloud Hybrid protegido por Sophos 
– Extensão totalmente integrada de cópias de segurança na 
cloud, cibersegurança, disaster recovery para o seu software e 
appliances de proteção de dados da Arcserve.
• Arcserve Cloud Backup for Office 365 – Proteção 
garantida para os seus dados do Microsoft Office 365 com 
cópias na cloud.
• Arcserve Business Continuity Cloud – Uma única 
solução alojada na cloud para alcançar RTO, RPO e SLA 
sem a complexidade de várias ferramentas, fornecedores e 
interfaces.
• Arcserve Cloud Direct – Solução de backup e disaster 
recovery também como de serviço (BaaS / DRaaS) nativo na 
cloud para não perder um único dado.
• Arcserve Email Archiving – Arquivo de e-mail desti-
nado a conformidade regulatória, disponível como software 
ou como uma solução SaaS totalmente gerido.
• Arcserve Live Migration – Migração de dados, apli-
cações e workloads para a cloud (ou outros destinos) sem in-
terrupções. 

Responsável de contacto: 
Vasco Sousa — Channel Account Manager 

E-mail: vasco.sousa@arcserve.com | Tel.: +351 219 362 410

Sergiu Tirgoala — Master Certified Sales Engineer, SCE 

E-mail: sergiu.tirgoala@arcserve.com | Tel.: +351 219 362 410

Susana Cabrita — Inside Channel Account Manager 

E-mail: susana.cabrita@arcserve.com | Tel.: +351 219 362 410

Priscillia Oscoso — Marketing Manager South EMEA 

E-mail: Priscillia.oscoso@arcserve.com | Tel.: +351 219 362 410

Desde a sua fundação em 1983, a Arcserve redefiniu a forma de proteger os dados das empresas, 
trazendo décadas de inovação e incontáveis horas de iteração às soluções que necessita para 
manter o seu negócio em funcionamento. A Arcserve vai muito para além das cópias de segurança 
tradicionais, pois elas permitem proteger o tempo, o dinheiro e a produtividade dos utilizadores ao 
reduzir os custos e as complexidades associadas à informática moderna

https://www.arcserve.com/
mailto:co.sousa%40arcserve.com?subject=
mailto:sergiu.tirgoala%40arcserve.com?subject=
mailto:susana.cabrita%40arcserve.com?subject=
mailto:Priscillia.oscoso%40arcserve.com?subject=


BLOQUEIE OS ATAQUES DE RANSOMWARE 
COM UMA STORAGE COM IMUTABILIDADE 
DE DADOS

Faça do OneXafe parte da sua estratégia de segurança de TI e 
garanta que os seus dados estão protegidos de ciberataques 
ou perdas acidentais. Recupere de forma instantânea a partir 
de um snapshot limpo e fique seguro que vai poder responder 
NÃO a pedidos de resgate e foque-se em repor o seu negócio 
em produção rapidamente.

Complete a sua estratégia à prova de bala com uma storage com 
imutabilidade de dados.

arcserve.com/data-protection-solutions/onexafe-storage

GARANTA QUE INCLUI UMA
GARANTA QUE INCLUI UMA

IIMUTABILIDADE MUTABILIDADE 
DDE   DADOSE   DADOS
SSTORAGE COMTORAGE COM

NO NO SEU PLANO DE  
CIBERSEGURANÇA! 
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https://www.arcserve.com/data-protection-solutions/onexafe-storage/
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Porquê ser Parceiro da Bitdefender

TECNOLOGIA N.º 1. ESCOLHA DO ESPECIALISTA
Segurança premiada. Excelência Comprovada
Com uma qualidade líder a nível mundial, vem o reco-
nhecimento. Ano após ano, a Bitdefender leva os prémios 
mais cobiçados da indústria. Certificada por especialistas, 
a nossa reputação de excelência tem sido observada pelos 
meios de comunicação social e pelo público.

Tecnologia de ponta. Fácil de implementar
Como Parceiro Bitdefender, fornecerá o GravityZone, a so-
lução de segurança única com a capacidade de reduzir o 
custo total de proteção dos terminais em ambientes físicos, 
virtualizados e na nuvem, através de uma gestão altamente 
eficiente e da melhor proteção e desempenho.

Utilizadores satisfeitos. Clientes frequentes
O orgulho da Bitdefender pelo serviço e tecnologia de alta 
qualidade garante a segurança e a satisfação dos nossos uti-
lizadores. A excelência da tecnologia traduz-se em benefí-
cios diretos para os nossos Parceiros. Os clientes poupam 
tempo ao prevenir infeções, o que resulta numa redução dos 
custos operacionais, o que para os Parceiros significa uma 
maior lealdade e satisfação do cliente.

A TRABALHAR EM CONJUNTO. SIMPLES, FÁCIL E 
PRÁTICO
Sempre em dia
Estamos sempre a trabalhar para melhorar os nossos pro-
dutos e ferramentas, e sabemos que os nossos Parceiros 
precisam de estar informados de tudo. Ao ouvir os nossos 
Parceiros, confiamos neles e valorizamos o seu feedback. É 
por isso que através do nosso sistema de comunicação, não 
escapará nada aos nossos Parceiros.

Suporte abrangente
As pessoas são o bem mais precioso da Bitdefender. Não im-
porta o que precisa ou quando precisa, nós temos as pessoas 
certas para ajudá-lo a crescer e a ser bem-sucedido. Além 
disso, obtém gratuitamente materiais de vendas e técnicos es-
pecificamente desenvolvidos para ajudá-lo no posicionamento, 
venda e entrega das soluções de segurança Bitdefender.

Ferramentas integradas
Como estamos continuamente a melhorar, estamos cons-
tantemente a afinar o sistema e a introduzir novos recur-

A abordagem única do Programa de Parceiros da Bitdefender permite que os Parceiros de negócios 
alcancem lucros altos, recebam proteção de conta e acedam a campanhas de geração líderes, tudo 
isso com base na venda de produtos únicos e líderes juntamente com suporte e ferramentas eficazes

sos para atender às suas necessidades, como o portal PAN, 
onde pode encontrar tudo, 24 horas por dia, sete dias por 
semana, a nossa plataforma eLearning que oferece, gratui-
tamente, cursos de vendas online e técnicos, e certificações 
para todas as nossas soluções, e o Localizador de Parceiros.

RECEITAS RECORRENTES EPROTEGIDAS VITALÍCIAS
Garantia de desempenho remunerado
Uma filosofia-chave na Bitdefender é que o sucesso contí-
nuo surge quando os resultados são direta e generosamente 
obtidos. É por isso que os nossos Parceiros ganham mar-
gens de lucro e bónus por um desempenho extraordinário.

Registo de Nova Oportunidade
Enquanto parceiro da Bitdefender, tem acesso a excelentes 
ferramentas como o Registo de Novas Oportunidades, para 
lhe agradecer por identificar, desenvolver e fechar novos 
acordos. Ao registar cada nova oportunidade, leva uma 
margem adicional por cada acordo específico e pode ter a 
certeza de que todos os negócios serão consolidados, inde-
pendentemente do seu valor.

Programa de Incumbência
Ao ser um Parceiro incumbente, recebe proteção adicio-
nal renovada e um maior retorno por investir mais esforços 
na manutenção e solidificação do relacionamento com os 
nossos clientes, assim como na garantia da renovação das 
licenças das soluções Bitdefender. 

PREMIADO PELOS MELHORES AUDITORES DE CANAIS

2021 Partner Program Guide Details (crn.com)

Responsável de contacto: 
Karina Miguel — Iberia Channel Manager

E-mail: kmiguel@bitdefender.es 

Web: www.bitdefender.pt

Bitdefender official VAD in Portugal

https://www.bitdefender.pt/
https://www.crn.com/partner-program-guide/ppg2021-details.htm?c=34
https://www.bitdefender.pt/partners/
mailto:kmiguel%40bitdefender.es?subject=
http://www.bitdefender.pt/


Bitdefender official VAD in Portugal
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Responsável de contacto: 
Susete Pereira — Gestão de Canal Profissional

E-mail: assistencia.comercial@brother.pt 

Web: www.brother.pt

Partner MPS-CPP 

Muitos destes Parceiros já trabalhavam 
com a Brother, mas encontraram neste 
programa uma fórmula simples para 
poder desenvolver a venda contratual 
de produtos e serviços. Relembramos 

que este programa se destaca pela sua simplicidade de 
implementação e execução. Um modelo operacional que 
se baseia numa plataforma na nuvem para Parceiros, de 
acesso gratuito, através da qual podem construir propostas 
de custo por página para os seus clientes e aceder a todos os 
detalhes de consumo associado a cada um deles. A plata-
forma solicita automaticamente os consumíveis e a Brother 
encarrega-se de os enviar diretamente ao utilizador final ou 
ao Parceiro, conforme este decida, e sem custos. 

BENEFÍCIOS PARA PARCEIROS CPP
• Simplificação do cálculo de custos; 
• Paga apenas as páginas impressas;
• Poupança de custos logísticos, através da gestão eficiente 

de entregas;
• Oferta diferenciadora onde pode incluir serviços à me-

dida;
• Fidelização de clientes e acesso a novos clientes que valo-

rizam a gestão dos serviços de impressão;
• Aumento de vendas e benefícios: garantindo rendimentos 

recorrentes e assegurando o benefício da venda de todos 
os consumíveis;

• Acesso gratuito à plataforma que permite controlar e gerir 
todos os contratos CPP.

O programa CPP da Brother cumpre um ano de existência em Portugal e conta já com 110 Parceiros

X-SERIES - PARA INICIAR O ANO EM GRANDE
2022 começa da melhor forma, para a Brother e seus 
clientes, com o lançamento das novas impressoras pro-
fissionais de jato de tinta A3 X-Series: MFC-J5955DW e 
MFC-J6955DW. Equipamentos versáteis à disposição de 
todas as empresas que precisem trabalhar com formatos 
até A3. Estes equipamentos substituem os anteriores: MFC-
-J5945DW e o MFC-J6945DW. 
Equipamentos multifunções de tinta profissional com ca-
racterísticas comuns aos dois modelos, tais como: 
• Velocidade de impressão até 30ppm cor/mono (ISO/IEC 24734) 
• Tempo de impressão da primeira página < cinco segundos 

(ISO/IEC 17629) 
• Velocidade de cópia A4 16/25 ppm cor/mono (ISO/IEC 24735) 
• Velocidade de digitalização A4 25/30ppm (duplex) (ISO/

IEC 17991) 
• Visor tátil a cores de 8,8cm 
• Rede cablada, WiFi e NFC 
• Capacidade para 600 folhas: duas bandejas de 250 folhas 

e uma bandeja multipropósito de 100 folhas

Diferenciam-se pelo alimentador automático de documen-
tos (ADF) de 50 folhas A4 e frente e verso automático em 
A4 em todas as funções (impressão, digitalização, cópia e 
fax) no caso do MFC-J5955DW e alimentador automático 
de documentos de 50 folhas A3 e frente e verso automático 
em A3 em todas as funções no caso do MFC-J6955DW.
No que diz respeito aos consumíveis, esta nova gama de 
equipamentos vem acompanhada de novos consumíveis 
originais Brother de tinta pigmentada que permitem obter 
documentos com imagens nítidas de alta qualidade, resis-
tentes à água, a manchas e à descoloração. Tinteiros stan-
dard Preto LC427BK (3.000 págs)* e Cor LC427C/M/Y 
(1.500 págs/cada)*, ou tinteiros XL Preto LC427XLBK 
(6.000 págs)* e Cor LC427XLC/M/Y (5.000 págs/cada)* 

* Duração estimada segundo ISO/IEC 24711

http://www.brother.pt
mailto:spereira%40brother.pt?subject=
http://www.brother.pt


Uma proposta contratual de impressão para os seus clientes
sem qualquer tipo de complicação para si. Apenas tem que
comprar páginas à Brother e vendê-las  aos seus clientes

brother.pt

Não necessita ter stock de
consumíveis. 

 A plataforma deteta quando o
equipamento do seu cliente necessita de
consumíveis e processa automaticamente

o envio. Pode inclusive programar a
entrega direta no cliente, para evitar custos

de envio ou deslocação.
 

Serviços de Gestão da Impressão
Partner MPS CPP

Plataforma de suporte
gratuita. 

Permite controlar os equipamentos
instalados, automatizar a gestão
dos mesmos, liberar recursos e

reduzir custos nos serviços
prestados aos seus clientes.

 

Maior liquidez. 
 

Por não ter que investir em
consumíveis, também não tem

dinheiro parado. Pode cobrar as
páginas aos seus clientes ao mesmo

tempo que as paga à Brother.
 

Para mais informações contacte-nos através do 808 223 000 ou do email assistencia.comercial@brother.pt

https://www.brother.pt/
https://www.brother.pt/
mailto:assistencia.comercial%40brother.pt?subject=
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Ligados ao seu negócio

Manter uma estratégia de proximidade, 
conhecendo e avaliando cada momento 
do negócio, e respondendo eficazmente 
às diferentes necessidades dos nossos 
Parceiros, é uma prioridade para a  

Databox em 2022.
Neste novo ano continuaremos a reforçar a presença nos 
nossos Parceiros, a investir numa equipa de profissionais 
experiente e motivada, e em ferramentas que nos permitam 
o crescimento sustentável e diversificado que a Databox  
alcançou em 2021.
Continuaremos a otimizar e agilizar procedimentos que 
contribuam para uma maior eficiência operacional, dispo-
nibilizando serviços de qualidade cada vez mais orientados 
para as especificidades do negócio de cada um dos nossos 
mais de 4.500 Parceiros.
Será com muito empenho, seriedade e lealdade, valores e 
compromissos que caracterizam a Databox há mais de 35 
anos, que trabalharemos para manter a solidez que hoje 
apresentamos. Continuarmos a merecer a confiança dos nos-
sos Parceiros manter-se-á um dos nossos principais objetivos.
Em 2022 queremos continuar a ser um Parceiro estratégico, 
cada vez mais relevante no negócio dos nossos Fornecedo-
res e Clientes!
Estas são as principais ações orientadas para o canal que 
temos planeadas:

E-COMMERCE
Em constante desenvolvimento, o site da Databox é cada 
vez mais uma ferramenta atual, intuitiva e disponível. Com 
oportunidades e campanhas exclusivas, esta plataforma 
permite a obtenção de uma rentabilidade acrescida, garan-
tindo a agilidade exigida pelo negócio dos nossos clientes.

ENVIO ECONÓMICO
Atualmente há centenas de clientes que já beneficiam deste 
Programa, que permite uma poupança significativa em 
custos de transporte através do vínculo a uma mensalidade 
fixa e reduzida. Se ainda não aderiu, contacte já a Databox 
e comece a poupar!

SERVIÇO DATA STREAM
Exclusivamente criado para os Parceiros da Databox, con-
tinuaremos a disponibilizar, através deste serviço de trans-
ferência de dados, um conjunto informações atualizadas 
sobre todas as soluções que distribuímos, nomeadamente o 
catálogo de artigos detalhado, imagens, preços, disponibi-
lidade de stocks, entre outras…

Fisicamente afastados, mas mais ligados do que nunca aos nossos Parceiros

EQUIPAS ESPECIALIZADAS
A Databox tem uma estrutura interna especializada e orga-
nizada de forma a apoiar os clientes com as mais diversas 
necessidades e nas várias etapas do seu negócio, como a ela-
boração de propostas tecnicamente validadas, a obtenção 
de cotações especiais junto de fabricantes, o planeamento e 
a monitorização dos processos logísticos, bem como outros 
tipos de coordenação, aconselhamento e acompanhamento 
em projetos específicos.

WEBINARES
Especificamente criadas para apoiar Parceiros revendedo-
res, estas formações ajudam muitos participantes de todas 
as geografias do país, que se inscrevem gratuita e regu-
larmente aproveitando a oportunidade para contactar com 
técnicos especializados, trocar experiências, eliminar dúvi-
das, preparando-se dessa forma para melhorar o desenvol-
vimento do seu negócio. Este tipo de sessões formativas e de 
esclarecimento ganhou uma especial relevância com a pan-
demia e por isso é que, em parceira com diversas marcas e 
fabricantes, a Databox continuará a apostar na divulgação 
do conhecimento online em 2022. 

NOVAS REPRESENTAÇÕES
Estamos a trabalhar de forma a podermos continuar a 
assinar contratos com mais alguns fabricantes de grande 
relevância internacional, aumentando assim o portfolio de 
produtos e soluções da Databox para servirmos cada vez 
melhor os clientes.

EVENTOS
Seguindo a estratégia de continuarmos a aproximar-nos 
cada vez mais dos diferentes agentes do Canal, apostare-
mos em eventos em formatos digitais e inovadores, como o 
evento DATABOX GET TOGETHER digital.

APOIO A PROGRAMAS DE FABRICANTES
São muitos os Programas de Canal existentes, criados pelos 
diferentes fabricantes com que a Databox trabalha. Conti-
nuaremos a reforçar a sua divulgação junto do canal e a dar 
apoio a todos os nossos Parceiros, de forma a que maximi-
zem os benefícios da sua adesão aos mesmos. 

Responsável de contacto: 
José Neves — Commercial Director

E-mail: j.neves@databox.pt 

Web: www.databox.pt

LIGADOS AO
SEU NEGÓCIO

É revendedor?

Na Databox encontra
equipas especializadas
e um vasto portfolio de
soluções competitivas.

www.databox.pt

http://www.databox.pt
http://www.databox.pt
mailto:j.neves%40databox.pt?subject=
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Epson Aposta no Canal a 100%
Os programas Canal Epson: todas as 
vantagens para os Parceiros

Na indústria das Tecnologias de Informação, 
é evidente que cada marca está compro-
metida com o Canal de distribuição. Mas 
na Epson isso é demostrado com exemplos 
claros e reais de como nos comprometemos 

com todos e cada um dos nossos Parceiros. Porque juntos, 
a Epson e os seus colaboradores são a melhor equipa para 
competir nas grandes ligas.
A aposta da Epson no Programa Business Plus+ centra-se 
em cinco áreas-chave:
- Planos de negócios personalizados e atenção exclusiva;
- Recursos e materiais para ajudar a incrementar as vendas;
- Formação online e presencial;
- Informação de mercado e apoio legislativo para adaptar 
a sua oferta;
- Seleção de um Canal especializado em impressão com 
condições exclusivas. 

Queremos que seja um Parceiro Business+ para lhe ofere-
cer valores da experiência, compromisso e confiança, bem 
como na capacidade de inovar e no sentido de responsabi-
lidade empresarial e muito mais.

DESCOBRIR O PROGRAMA SOLUTIONS+ DA EPSON
A IDC sugere que 88% dos responsáveis pelas decisões de 
compra de hardware nas empresas colocam o consumo de 

Os nossos Parceiros são a pedra angular do programa central da estratégia empresarial da Epson 
em Portugal, que continua a ser um modelo de vendas 100% indiretas. São a chave para a empresa e 
para o sucesso comum do negócio

energia como uma das suas principais prioridades e 78% 
afirmam que as impressoras business inkjet são as que de-
mostram um maior compromisso com o meio ambiente. A 
Epson é o único fornecedor de Tecnologia Sem Calor nas 
suas impressoras business inkjet, com velocidades 2,5 vezes 
mais rápidas; até 96% menor utilização de consumíveis e 
peças; e até 83% menor consumo de energia do que a tec-
nologia laser.
O programa Solutions + destina-se a distribuidores de so-
luções de “office automation” que, em particular, fornecem 
sistemas e integrações para facilitar a adaptação tecnoló-
gica a formas mais eficientes e produtivas de trabalhar em 
empresas, organizações, instituições e administração em 
múltiplos sectores de interesse.
Este programa está dividido em três níveis de colabora-
ção que ref letem o grau de envolvimento do distribuidor 
e, por conseguinte, a escala da colaboração com a Epson, 
podendo dar acesso, em função do nível de certificação, a:
• Apoio especializado e plano de negócios individualizado; 
• Preços e oportunidades especiais;
• Promoções exclusivas;
• Ajudamo-lo a montar o seu próprio showroom Epson;
• Fundos de marketing;
• Formação exclusiva com a Business Academy;
• Utilização aberta das instalações Experience Showroom 

da Epson;
• Prémios e planos de crescimento;

Com o Portal Epson criámos a ferramenta para gerir tudo o 
que liga a Epson aos seus parceiros certificados. Além disso, 
estabelecemos Parcerias com programadores de software 
para facilitar a integração das nossas soluções de impressão 
nas instalações do seu cliente. 

Responsável de contacto: 
Paulo Campino — Business AM Portugal

E-mail: paulo_campino@epson.pt 

Web: www.epson.pt/portal

Francisco Torrijos,  
Solutions+ Partners 

channel sales manager

Roger Artigues, Display+ 
Partners channel sales 

manager

Yolanda Ortega, IT+ 
Partners channel sales 

manager

http://www.epson.pt/portal
mailto:paulo_campino%40epson.pt?subject=
https://www.epson.pt/


*epson.pt/heat-free-technology

Para mais informações
www.epson.pt/portal
ou contactar
paulo_campino@epson.pt

*

*

*

*
*

*
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A rede edge está a evoluir rapidamente à medida que as organizações trabalham para proteger 
ambientes de trabalho remotos, soluções de cloud híbrida, dispositivos de Internet of Things (IoT) 
e muito mais. É por isso que muitas organizações estão a recorrer a fornecedores de serviços de 
segurança geridos (MSSPs) para gerir riscos e requisitos de conformidade

No entanto, as abordagens tradicionais já 
não são suficientes para proteger as redes 
altamente distribuídas de hoje. Os MSSPs 
estão agora a adotar uma abordagem muito 
mais holística que aproveita a integração e a 

automação para fornecer soluções em velocidade e escala.

DAR RESPOSTA À PROCURA DE EXPANDED EDGE 
SECURITY
As empresas modernas já não têm os perímetros bem de-
finidos. A superfície de ataque estende-se muito para além 
dos limites tradicionais, graças à expansão da adoção da 
cloud, do trabalho remoto, das plataformas conectadas e 
do edge computing. O aumento da complexidade e a ne-
cessidade de garantir um desempenho consistente da rede 
e segurança de escritórios domésticos e matrizes até ao edge 
da empresa estão a destacar as deficiências das abordagens 
tradicionais.
Ferramentas não integradas e produtos pontuais tradicio-
nais muitas vezes criam silos e lacunas de segurança que 
simplesmente não conseguem acompanhar o volume, a va-
riedade e a velocidade dos dados gerados pelas redes atuais, 
especialmente no caso do edge computing. 

CRIAR UMA SOLUÇÃO FLEXÍVEL E INTEGRADA COM 
SD-WAN SEGURA
No futuro, a rede corporativa será baseada em redes de 
longa distância definidas por software (SD-WAN) para rou-
ting inteligente de alta velocidade com base no reconheci-
mento de aplicações. Os MSSPs devem considerar soluções 
SD-WAN que tenham integração de segurança rígida para 
reduzir a complexidade operacional e o custo, enquanto os 
resultados para o cliente são mais consistentes.
Por exemplo, o Secure SD-WAN da Fortinet inclui integra-
ção de firewalls de última geração (NGFW), routing avan-
çado, uma rede consistente e orquestração de política de 
segurança, que protege todos os edges e oferece visibilidade 
end-to-end. Os MSSPs podem reduzir a complexidade e o 
custo para os clientes, ao mesmo tempo que aumentam a 
segurança e a satisfação ao aproveitar uma solução escalá-
vel de alto desempenho.

REDUZIR CUSTOS E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE
Os serviços de segurança geridos são um negócio altamente 
intensivo em termos de mão de obra e sensível a margens, 
em que a padronização oferece eficiência e economia de 
escala, enquanto a customização costuma ser cara. É por 
isso que as soluções tradicionais de vários fornecedores com 
mais licenciamento, formação e requisitos de capital têm 
sido tão problemáticas. A consolidação e a automação são 
a única maneira prática para os MSSPs lidarem com o su-
cesso e com a expansão dos requisitos do cliente. Os MSSPs 
devem considerar plataformas que ofereçam verdadeiras 
redes e integração de segurança e recursos de automação. 
O Secure SD-WAN da Fortinet oferece uma solução com 
um desempenho de segurança incomparável e confiabili-
dade comprovada. A integração exclusiva de segurança e 
SD-WAN numa plataforma com uma consola de gestão 
também reduz a complexidade e os requisitos de pessoal 
para fornecer um custo total de propriedade (TCO) mais 
baixo.

A FORTINET PERMITE QUE OS MSSPS FORNEÇAM A 
MELHOR SEGURANÇA DA CLASSE POR DESIGN
A Fortinet não só oferece suporte a MSSPs com tecnologia 
comprovada e um tecido de segurança robusto. Também 
oferece recursos adicionais de MSSPs, como os serviços de 
inteligência de ameaças (FortiGuard Labs) e uma comuni-
dade de desenvolvimento aberta que abrange centenas de 
fornecedores e milhares de produtos.
Aproveitando as melhores tecnologias da classe, é possível 
que os MSSPs se diferenciem num mercado cada vez mais 
saturado e gerem receita. Em Parceria com a Fortinet, os 
MSSPs podem agregar serviços valiosos, desbloquear novas 
oportunidades, expandir o crescimento e fornecer melhores 
soluções. 

Por Jonathan Nguyen-Duy

Capacitar os MSSPs para criar 
melhor segurança por design

Responsável de contacto: 
Rui Pinho — Channel Account Manager

E-mail: rpinho@fortinet.com

Web: www.fortinet.com

http://www.fortinet.com
http://www.fortinet.com
mailto:rpinho%40fortinet.com?subject=
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O futuro é um mundo totalmente 
conectado e inteligente.
2022 – Proteger a segurança dos Dados será o fator crítico de sucesso

Hoje, mais que nunca, a informação é o 
maior ativo das organizações. O seu valor 
pode ser estimado pelo impacto financeiro 
de perder o acesso, temporariamente ou 
definitivamente aos dados.

CyberSegurança será, muito provavelmente, o tema mais 
discutido em 2022. 
2021 foi um ano de crescimento acentuado dos danos cau-
sados por Ransomware. Exemplos internacionais como a 
cadeia de produção JBS no Brasil (maior resgate na história 
- 11 biliões de USD) e exemplos nacionais como o grupo 
Impresa.

A Huawei apresenta Soluções para a proteção e recupera-
ção destes ataques: 

https://e.huawei.com/en/products/storage/data-protection

 
Na preparação para ataques informáticos existem três pas-
sos muito importantes:
1. Formação de colaboradores sobre as melhores práticas 
de segurança;
2. Implementação de mecanismos de segurança informá-
tica;
3. Implementações de soluções de recuperação de desastres.

O primeiro passo é fundamental porque a maioria dos 
ataques explora fragilidades introduzidas na infraestrutura 
inadvertidamente pelos colaboradores. 
O segundo passo é crítico para proteção de ataques ex-
ternos e para complemento das falhas que possam aconte-
cer no primeiro passo. 

Responsável de contacto: 
Rui Fialho — IT Solutions Architect

E-mail: rui.fialho@huawei.com 

Web: https://e.huawei.com/en/

O terceiro passo é indispensável para ser possível rea-
gir e recuperar em caso de comprometimento da informa-
ção garantindo que o Objetivo de Tempo de Recuperação 
(RTO) e o Objetivo de Ponto de Recuperação (RPO) é con-
trolado para minorar dos danos.

A Huawei endereça estes objetivos através de soluções multi-
camada, do equipamento Primário aos destinos de Backup 
e Arquivo. Soluções Ativo-Ativo e/ou Ativo-Passivo, distri-
buídas entre vários Centros de Dados ou mesmo integradas 
com a Nuvem, abrangem a continuidade da operação, a 
capacidade de recuperação de desastres e a conformidade 
com as normas europeias e portuguesas.
No armazenamento primário o OceanStor Dorado com 
a função HyperCDP (Proteção Contínua de Dados) pode 
criar snapshots de LUNs a cada 3 segundos e manter até 
60 000 snapshots de cada LUN. Neste cenário o RPO é 
reduzido para três segundos e o RTO é quase instantâneo.
No armazenamento secundário o OceanProtect tem pa-
râmetros impressionantes para otimização de dados (até 
72:1), largura de banda (até 155TB/h) e para capacidade 
de armazenamento (até 9,2 PB). Compatível com armaze-
namentos primários e softwares de backup de diferentes fa-
bricantes, melhora significativamente as janelas de Backup 
e o tempo de restauro dos dados.
Nas soluções de arquivo, o OceanStor Pacific tem múlti-
plas ferramentas que permitem controlo e análise de dados, 
quando necessário bem como interface S3 para integração 
com Cloud.

Três pontos distintos de proteção, possíveis de ser imple-
mentados em conjunto ou de forma independente, garan-
tindo soluções f lexíveis, seguras e rápidas, que minimizam 
o RTO e RPO para valores de excelência.
No caso de um ataque, os ambientes podem ser restaurados 
de forma rápida e eficaz. 

https://e.huawei.com/en/products/storage/data-protection
mailto:rui.fialho%40huawei.com?subject=
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Promoção 
Fast Track Entrega 
rápida de Switches
e Wi-Fi 6 da Huawei!

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTA O DEPARTAMENTO DE HUAWEI NA ARROW

huawei.ecs.pt@arrow.com

SWITCH + AIRENGINE WI-FI 6 FAST TRACK PROMOTION

Encomende agora
e.huawei.com/uk

Porquê Esperar?

A Arrow e a Huawei Enterprise garantem a entrega 
de Switches Cloud Engine e Air Engine Wi-Fi 6 em 
apenas 2 semanas!

A Arrow e a Huawei Enterprise, 2º fabricante a 
nível mundial de switches, apresentam-lhe a nova 
promoção Fast Track de Switches e Wi-Fi 6, com 
processadores de Inteligência Artificial incorporados, 
para construir redes centradas nos serviços que 
aceleram a transformação digital e o preparam para a 
chegada do 5G… com apenas 2 semanas de tempo 
de entrega!

Não espere mais para fazer o upgrade para o Wi-Fi 6

Faça o seu pedido hoje e consiga desfrutar no 
espaço de  2 semanas da melhor tecnologia Wi-Fi 6, 
com funcionalidades líderes na indústria, como Smart 
Antenna e Tecnologias de Algoritmo.

A gama de produtos Huawei Air Engine Wi-Fi 6 
ajudará os seus clientes a construir redes com 
melhor cobertura, menor latência e uma maior 
concorrência de utilizadores, fornecendo assim 
serviços sem períodos de espera e conseguindo 
resultados durante o roaming de “Zero Packet Loss”.

Usufrua do alto desempenho da família  
de Switches Cloud Engine

Construído com tecnologia de nova geração, 
hardware de alto rendimento e powered by Huawei 
Versatile Routing Platform (VRP), os Switches Cloud 
Engine S5735-L, permitem oferecer funcionalidades 
flexíveis de rede Ethernet, POE+, diversidade 
de controlo de segurança e suporte de routing 
(layer3), fornecendo um alto rendimento e maior 
performance para as redes dos seus clientes.

Não se esqueça de nos consultar também para saber 
mais acerca de Huawei Cloud Campus, a ferramenta 
cloud que irá permitir analisar as suas redes de forma 
inteligente e preditiva baseada em inteligência 
artificial.

Não espere mais e acelere a transformação digital!

CONDIÇÕES:

• Promoção válida até  31 de Dezembro de 2022;
• Promoção limitada ao stock existente
• Entrega em 2 semanas a partir da data de realização 

do seu pedido.

Huawey_A4_print_2.indd   1Huawey_A4_print_2.indd   1 18/01/2022   17:18:3618/01/2022   17:18:36
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Ingecom cresce mais de 14% e 
fatura 36 milhões de euros em 2021

A Ingecom, um Value Added Distributor 
(VAD), é especializada em soluções de ci-
bersegurança e ciberinteligência. Terminou 
2021 atingindo um volume de negócios de 
36 milhões de euros, face aos 31,5 milhões 

com os quais liquidou o volume de negócios em 2020, o 
que representa um crescimento nas vendas da empresa de 
cerca de 14,38%.
Javier Modúbar, CEO da Ingecom, valoriza estes números 
referindo que: “o resultado obtido durante 2021 está em linha com 
os objetivos a que nos propusemos e com os quais nos sentimos satisfei-
tos dada a confiança que os nossos Parceiros e fabricantes depositam 
em nós, bem como o trabalho de toda a equipa Ingecom que permite, 
ano após ano, cumprir os objetivos num ambiente cada vez mais com-
petitivo”.
Apesar do contexto pandémico atual, a nível global, pelo 
segundo ano consecutivo, a Ingecom aumentou o seu vo-
lume de negócios, continuando a trajetória de crescimento 
dos anos anteriores.
Durante 2021, a Ingecom consolidou o seu portfólio já bas-
tante sólido com soluções de Cibersegurança com a junção 
de novos fabricantes, acabando assim por avançar constan-
temente na consolidação de uma série de tecnologias de 
CiberInteligência. As soluções mais recentemente incluídas 
no portfólio VAD incluem Four9s, Netwrix, Yubico e Guar-
dicore.

REFORÇAR A ÁREA DE CIBERINTELIGÊNCIA
Neste novo ano, a Ingecom vai reforçar a área de Cyber 
Intelligence – um nicho de mercado incipiente e onde de-
cidiu apostar fortemente, tornando-se a referência VAD na 
Península Ibérica – a curto e médio prazo.
Precisamente em março de 2021, o retalhista assinou um 
acordo de distribuição com a Kela, empresa essa dedicada 
a monitorizar a darknet em busca de informações de cibe-
rinteligência disponíveis apenas nos lugares mais secretos e 
perigosos de ciberespaço.
O valor agregado de Kela é o seu profundo conhecimento 
sobre este ambiente, bem como a sua capacidade de simu-
lar o pensamento dos cibercriminosos antes de realizar um 
ataque cibernético.
A Ingecom já selecionou os fabricantes que vai incorporar 
no seu portfólio de soluções em 2022, dado que durante o 
último trimestre do ano passado “avaliámos soluções que irão 

Após o segundo ano consecutivo em contexto de pandemia a nível mundial, a Ingecom aumentou o seu 
volume de negócios, continuando a trajetória de crescimento dos últimos anos

acrescentar valor ao nosso portfólio atual. São três os fabricantes que 
anunciaremos no primeiro trimestre; um deles para a área de ciber-
segurança e outros dois para a área de ciberinteligência”, afirma 
Modúbar.

CRESCIMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPADAS PELA 
INGECOM
Para além da estratégia de soluções, destaque para a Seal-
Path, empresa detida pela Ingecom e que registou um cres-
cimento superior a 160% durante o ano de 2021, o que a 
tornou no fabricante líder na proteção de informação IRM 
nas empresas -públicas e privadas – em todos os setores de 
mercado, fazendo assim com que conte com cada vez mais 
clientes, chegando atualmente a mais de 25 países.   
Por fim, cabe destacar a aliança estratégica alcançada em 
janeiro de 2021, entre a Ingecom e o Grupo VAD Multi-
Point, como sede em Israel, que abrange Malta, Chipre,  
Grécia, Estónia, Roménia, Israel e Emirados Árabes  
Unidos; bem como o posterior investimento da Ingecom no 
acima referido retalhista. 
A soma dos ganhos consolidados da Ingecom e do Grupo 
MultiPoint atingiu, no final de 2021, quase 57 milhões de 
dólares, cumprindo o roadmap definido por ambas as em-
presas para o ano de 2021. 

Responsável de contacto: 
Nuno Martins — Country Manager, Portugal, at Ingecom

E-mail: nmartins@ingecom.net 

Web: www.ingecom.net

http://www.ingecom.net
http://www.ingecom.net
mailto:nmartins%40ingecom.net?subject=
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O compromisso da jp.di com o Canal

Cada vez mais a jp.di considera que um bom 
programa de Canal não é aquele que apenas 
oferece um conjunto de benefícios aos Par-
ceiros, muitas vezes sendo esta uma forma de 
os compensar quando não existem recursos 

ou capacidade para dar resposta às questões do dia-a-dia.
O posicionamento da jp.di no Canal é, desde há muito, procu-
rar sempre ter o cliente, ou como a jp.di gosta de lhe chamar, 
o Parceiro de negócio, no centro da sua atividade, em todas 
as frentes em que atua. Este posicionamento tem permitido 
à jp.di conhecer muito bem os seus Parceiros e poder crescer 
com eles, oferecendo-lhes sempre o melhor serviço. Este é o 
foco da jp.di: Trabalhar diariamente de forma próxima, ágil 
e simples para exceder as expectativas de todos aqueles com 
os quais se relaciona comercial e institucionalmente. 
Segundo João Mariano, Head of Marketing da jp.di, “exis-
tem eixos estratégicos que são o nosso barómetro para poder 
atingir os objetivos que descrevemos. Manter um conheci-
mento alargado e aprofundado das necessidades dos nossos 
clientes tem obrigatoriamente que ter um fio condutor que 
nos permita escalar e analisar constantemente o nosso nível 
de atuação no mercado. Os nossos eixos de orientação prin-
cipais face aos nossos Parceiros de negócio são:

DIVERSIDADE
Trabalhamos para criar um portfólio diverso de produtos 
que permita ampliar as possibilidades de negócio dos nossos 
clientes;

PREÇO
Desenvolvemos sistemas de pricing eficazes para apresentar 
sempre o melhor preço e condições comerciais aos nossos 
clientes;

CANAIS
Temos um plano de melhoria contínua para os nossos canais 
de venda e comunicação, de modo a estarmos sempre alinha-
dos com as melhores e mais recentes tendências tecnológicas;

PROMOÇÃO
Procuramos regularmente otimizar os nossos métodos de 
promoção de produtos e serviços para auxiliarmos da me-
lhor forma e com o máximo de informação possível no mo-
mento de decisão;

PESSOAS
Desenvolvemos continuamente as competências das nossas 
pessoas para otimizar a relação com o cliente e, também, 

Cada vez mais a jp.di considera que um bom programa de Canal não é aquele que apenas oferece um 
conjunto de benefícios aos Parceiros, muitas vezes sendo esta uma forma de os compensar quando 
não existem recursos ou capacidade para dar resposta às questões do dia-a-dia

as suas competências técnicas, o que irá gerar um melhor 
acompanhamento comercial e uma mais ágil e simples fil-
tragem de produtos e serviços;

PROCESSOS
Simplificamos ao máximo os processos internos e externos 
para que o nosso serviço seja sempre o mais próximo, ágil 
e simples.

PROXIMIDADE
Aproximamos os clientes de nós. O nosso caminho é em 
conjunto e mais do que clientes, serão sempre os nossos Par-
ceiros de negócio.

ANÁLISE
Analisamos continuamente o mercado e procuramos ter 
sempre o melhor tempo de resposta para as várias oscila-
ções inerentes ao mesmo.

PERSONAS
O nosso cliente está no centro de toda a nossa atividade e 
é importante definir periodicamente o seu perfil, de modo 
a que possamos sempre reconhecer as suas necessidades. 
Conhecer os nossos clientes é saber o que eles necessitam, 
quando e como.

PARCERIAS 
Desenvolvemos continuamente Parcerias com entidades 
estratégicas para promover a reunião de sinergias que nos 
leve a fornecer ao nosso cliente o melhor serviço, com os 
melhores benefícios.

João Mariano reforça que “apesar do nosso posicionamento de 
proximidade e relação direta, reconhecemos, também, que alguns pro-
gramas muito específicos são importantes para os nossos Parceiros, 
pelo que continuamos ativamente a trabalhar nos seguintes”:

• online.now – programa que facilita a detenção de uma 
loja online.

• portes.zero – oferta de portes transformando custos va-
riáveis num custo fixo reduzido.

• compra.segura – proteger o stock do cliente por 60. 
dias, com possibilidade de devolução. 

Responsável de contacto: 
João Mariano – Head of Marketing da jp.di

E-mail: info@jpdi.pt  

Web: www.jpdi.pt

http://www.jpdi.pt
http://www.jpdi.pt
mailto:info%40jpdi.pt?subject=
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Programa de Canal: mais do que 
um Parceiro, uma extensão da 
marca Konica Minolta

EM QUE CONSISTE O EPP 2.0?
Desenvolvido de forma sustentada,  EPP 2.0 tem como ob-
jetivo assegurar o conhecimento comercial e técnico dos 
Parceiros, trazer uma nova abordagem - mais consultiva e 
adequada às necessidades dos clientes - e aproximar ainda 
mais a rede de parceiros Konica Minolta, fazendo destes 
uma extensão da marca. 
Para esse efeito, e de modo a permitir alargar a sua oferta 
e acrescentar valor aos seus clientes, a Konica Minolta de-
senhou um programa de certificação dedicado e orientado 
para a especialização de três áreas distintas de negócio: 
Printing Solutions & Optimized Print Services , Managed 
Content Services & Business Process Services e Infrastruc-
ture Managed Services & Workplace Hub.  
Adaptada a cada nível de especialização, cada um com três 
níveis de maturidade distintos, esta estrutura permite um 
crescimento gradual e ajustado, através de um investimento 
adaptado às necessidades e potencial de cada parceiro.
Para cada um dos três níveis de especialização foi dese-
nhado um plano de formação com novas certificações 
comerciais e técnicas (Comercial Inicial / Comercial Avan-
çada / Técnica Avançada), assegurando a autonomia e o 
conhecimento técnico dos recursos e ainda a autonomia da 
gestão da área de negócio. 

Num mercado que se mostra cada vez mais competitivo, o European Partner Program Konica Minolta 
- o EPP 2.0 - foi projetado com o intuito de diferenciar a rede de Parceiros já existente e também de 
atrair potenciais novos Parceiros 

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Ao reinventar o European Partner Program, a Konica  
Minolta revisitou também as condições comerciais que ofe-
rece aos seus Parceiros que, dependente do nível de especia-
lização, se sustentam em:
• Descontos aplicados de forma diversificada, por área e por 

produto, com o objetivo de tornar o negócio do Parceiro 
mais competitivo e rentável;

• Rappel, com destaque para o volume de compras global e 
de consumíveis;

• Rebates de ITS aplicáveis às ofertas para os parceiros de 
nível dois e nível três;

• Suporte comercial;
• Proteção de oportunidades, para melhores condições co-

merciais e maior proteção do negócio na área de ITS.

Este investimento pretende contribuir para a competitivi-
dade dos Parceiros, proporcionando condições ajustadas 
ao seu compromisso de crescimento nas diversas áreas de 
operação, entre as quais: comercial; marketing; MDF; for-
mação; crédito; recursos humanos; pré-venda; e serviços 
partilhados. 

UM PROGRAMA FEITO À MEDIDA DE CADA PARCEIRO
Ao aderir ao EPP 2.0, o Parceiro poderá definir o seu ca-
minho conjunto com a Konica Minolta e escolher as áreas 
onde deseja investir e especializar-se. 
“O nosso objetivo é ter um programa flexível e versátil. Com este Pro-
grama de Canal apresentamos um maior leque de soluções que acres-
centam valor à oferta da nossa rede. Porque cada Parceiro é único, 
procurámos desenhar um programa que conseguisse ser funcional e 
adaptável à estratégia de cada um.”, afirma Pedro Clímaco, 
Trade Marketing Specialist da Konica Minolta Portugal e 
Konica Minolta Espanha. 

Responsável de contacto: 
Pedro Clímaco — Pedro Clímaco, Trade Marketing Specialist da 
Konica Minolta Portugal e Konica Minolta Espanha

E-mail: Pedro.Climaco@konicaminolta.pt

Web: www.konicaminolta.pt

Pedro Clímaco – Trade Marketing Specialist da Konica Minolta Portugal e 
Konica Minolta Espanha 
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A Lenovo é reconhecida como 
Gartner Power of the Profession 
Supply Chain Awards 2022 na 
categoria de inovação do cliente

Os prémios reconhecem as iniciativas estra-
tégicas das cadeias, nas quais a organiza-
ção investiu significativamente e produziu 
resultados extraordinários em escala, ao 
mesmo tempo que demonstra a inovação 

revolucionária na cadeia.
A Lenovo é uma das três finalistas na categoria Custo-
mer or Patient Innovation of the Year, reconhecendo 
a inovação da Lenovo no desenvolvimento de um sistema 
de gestão de qualidade que melhora muito as experiências 
do cliente através da melhoria contínua no planeamento de 
produtos, design, produção e cadeias de valor pós-venda.
“A qualidade desempenha um papel crítico na entrega de uma ex-
periência excecional ao cliente que impulsiona tanto o nosso negócio 
como a reputação”, disse Kevin Wang, diretor de qualidade e 
vice-presidente de qualidade PCSD da Lenovo. “Investimos 
na transformação digital e introduzimos big data, IA, Internet das 
Coisas e outras novas tecnologias para aumentar a qualidade dos 
nossos produtos”.
A Lenovo está classificada em 16º lugar na lista das 25 prin-
cipais cadeias de fornecimento globais de 2021 da Gartner, e este 
é o terceiro ano da Lenovo como finalista no PoP Supply 

Os Gartner Power of the Profession™ Supply Chain Awards acontecem anualmente, sendo um 
programa anual de reconhecimento voltado para a comunidade que inspira a transformação da cadeia 
de fornecimento em todo o mundo 

Chain Awards. Os vencedores serão anunciados em março 
de 2022.
O sistema inteligente de análise de qualidade do cliente da 
Lenovo realiza gestão online, automatizado e inteligente, 
o que melhora muito a eficiência do trabalho e o nível de 
satisfação dos funcionários. Permite que a Lenovo mante-
nha a liderança de gestão de qualidade do setor. Usando 
IA e análise de dados, a Lenovo criou uma estratégia de 
três níveis para obter informações sobre as necessidades dos 
clientes, garantir a qualidade e levá-los a um resultado me-
lhor. A inovação revolucionária aumentou a satisfação do 
cliente em 18%, ao mesmo tempo em que foi pioneira em 
novas práticas recomendadas para usar a inteligência para 
analisar as necessidades do cliente.
A estrutura de Parceiros de Canal também recentemente 
desenvolvida pela Lenovo, a Lenovo 360, está projetada 
para fornecer acesso mais fácil a todo o portfólio de pro-
dutos da Lenovo em dispositivos, infraestruturas, serviços 
e soluções, que chega no momento em que grandes e pe-
quenas empresas avançam cada vez mais para o modelo de 
consumo “Everything-as-a-Service”. 
O lançamento oficial para janeiro de 2022, a Lenovo 360 
segue a reorganização da empresa de três unidades de 
negócios principais: Intelligent Devices Group, o negócio 
central de PC e IoT; Infrastructure Solutions Group e um 
novo Grupo de Soluções, centrado em serviços. A estrutura 
atende às necessidades dos parceiros para que consigam ex-
pandir facilmente os seus canais de venda.
Além de assegurar a simplificação do processo global de 
parceria da Lenovo, a estrutura Lenovo 360 oferece aos 
parceiros da empresa ativações específicas, tais como for-
mação, certificações, e manuais de marketing. 

Responsável de contacto: 
Patricia Núñez — Diretora de Canal e SMB da Lenovo Iberia

E-mail: pnunez@lenovo.com 

Web: www.lenovo.com/pt/pt/

Patricia Núñez – Diretora de Canal e SMB da Lenovo Iberia 

https://www.lenovo.com/pt/pt/
https://www.gartner.com/en/supply-chain/research/supply-chain-top-25
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A Lenovo recomenda o Windows 11 Pro para empresas
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Entre num
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Partners Make More Possible

Em Portugal, temos atualmente mais de 3.700 
Parceiros e crescemos a dois dígitos ano após 
ano, demonstrando a vitalidade deste ecossis-
tema, que continua em expansão para respon-
der às oportunidades de mercado.

Segundo um estudo da IDC, em 2020, os serviços de Cloud 
aumentaram cerca de 20% em Portugal, face a 2019, atin-
gindo um investimento total de 300 milhões de euros. Esta 
é uma oportunidade real de crescimento para os nossos 
Parceiros. 

Mas sabemos também que 85% das organizações em  
Portugal estão num modelo híbrido, 1.p.p acima da média 
da Europa ocidental e que apenas 2% das organizações 
estão a 100% em Cloud pública. 

Existe, portanto, uma grande diversidade nos modelos de 
infraestrutura adoptados pelos nossos clientes, e a Microsoft 
tem um conhecimento distintivo das realidades on prem e 
Cloud. 

A oportunidade para os Parceiros Microsoft inclui, não só, 
a venda dos produtos, como também os serviços de desen-
volvimento, integração e manutenção, permitindo aumen-
tar cinco a nove vezes mais em serviços por cada euro de 
receita Microsoft, segundo estudos feitos no mercado por-
tuguês.

Segundo a IDC, somos líderes do mercado de cloud em 
Portugal, e isso deve-se ao esforço conjunto com os nossos 
Parceiros para satisfazer as necessidades dos clientes, mês 
após mês. 

Ser um Parceiro Microsoft é uma jornada e cabe ao par-
ceiro definir os moldes dessa jornada que pode ou não ir 
mais longe, pode ser mais ou menos rápida, ter mais ou 
menos retorno, dependendo da vontade e do investimento 
do Parceiro. 

Capacitar todas as pessoas e organizações no mundo para alcançarem mais. Esta é a missão da 
Microsoft, apenas possível através de um trabalho conjunto com os nossos parceiros que partilham 
connosco o desejo de a concretizar, numa jornada conjunta, que é feita lado a lado. Esta realidade 
torna-se não só clara como efetiva quando verificamos que mais de 90% da receita da Microsoft é 
originada através de Parceiros

A Parceria começa com a integração da Microsoft Partner 
Network. Esta inscrição gratuita é a chave para exploração 
da comunidade, acesso a ativos de marketing, conteúdos de 
aprendizagem, enablement e avanços no processo de inten-
sidade tecnológica. 

Acreditamos em três grandes dimensões de Parceria, e é 
também por isso que estamos organizados desta forma na 
Microsoft: (1) Build with, (2) Go to Market with e (3) CoSell 
With.

Queremos apoiar parceiros na construção de soluções: pro-
dutos e serviços que devem ser disponibilizados nos nossos 
catálogos, incluindo o nosso marketplace. 

O caminho de capacitação do Parceiro Microsoft passa 
pela obtenção de competências Silver e Gold, nas várias 
áreas de solução: Modern Workplace, Segurança, Business 
Applications, Infrastructure, App Innovation e Data &  
Artificial Intelligence. A obtenção destas competências está 
ligada à performance no mercado e ao número de profissio-
nais certificados na tecnologia.

https://www.microsoft.com/Pt-PT/
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Responsável de contacto: 
Abel Aguiar — DiretDiretor Executivo para Canal e Parceiros da 
Microsoft Portugal

E-mail: Abel.Aguiar@microsoft.com

Web: www.microsoft.com

O topo da capacitação é a obtenção da classificação Azure 
Expert MSP e Advanced Specializations nas várias áreas 
de solução, sendo obviamente mais exigentes que as tradi-
cionais competências Silver e Gold 

O conceito é simples: através de maior exigência, diferen-
ciar os Parceiros, certificando maior especialização técnica 
e experiência comprovada de pipeline e performance. Prio-
rizámos quem mais investiu, demonstrou ter capacidade e 
ofereceu ter evidências na área de especialidade. 

No que toca à venda com Parceiros, temos na Microsoft três 
grandes formas de vender: Diretamente com as equipas da 
Microsoft, que consiste no formato mais tradicional, apenas 
aplicável para o espaço de clientes geridos; através da rede 
de Resellers; ou através do Marketplace que é, no fundo, a 
forma mais rápida de ter acesso a milhões de compradores 
a nível mundial. Entrar no ecossistema de Parceiros Micro-
soft é ter acesso a estes canais não só a nível nacional, como 
também a nível global.

O caminho pode ser complexo e com várias opções, e é por 
esse motivo que queremos dar a conhecer todos os meca-
nismos de apoio dos quais os Parceiros podem tirar partido 
para os guiar neste caminho - desde incentivos financeiros, 
a apoio técnico ou percursos de capacitação. Trabalhamos 
diariamente para disponibilizar aos nossos Parceiros fer-
ramentas e recursos para que possam ser o mais eficazes 
possível, através da nossa tecnologia e de forma a servir os 
nossos clientes. 

Este percurso conjunto e procura pelo impacto não se tra-
duz apenas na vertente de negócio. Ser Parceiro Microsoft 
é, ou deve ser mais, do que objetivos de negócio. É também 
uma Parceria assente em valores e princípios partilhados, 
que nos regem diariamente na forma como fazemos negó-
cio. Foi por este motivo que, há cerca de um ano, criámos a 
Aliança de Parceiros Microsoft em Portugal. 

A Aliança assenta em quatro grandes pilares: Capacitação 
digital da sociedade, Responsabilidade e ética na Inteligên-
cia Artificial, Sustentabilidade Ambiental e Diversidade e 
Inclusão. 

A iniciativa tem como objetivo garantir que todos têm as 
competências e oportunidades para continuar a criar am-
bientes diversificados, priorizar a sustentabilidade nas de-
cisões de negócios e desenvolver tecnologias responsáveis e 
éticas.

A sua principal vantagem é fazer parte de um ecossistema 
que permite escalar iniciativas para a disseminação de valo-
res e partilha de conteúdos, começando nos mais de 20 mil 
profissionais dos parceiros que já fazem parte da Aliança e 
alargado ao impacto que estas iniciativas têm nas entidades 
com que os parceiros se relacionam. 

Atualmente contamos com 50 Parceiros e a nossa expecta-
tiva é que este número continue a aumentar, mostrando a 
força dos valores e pilares que a Aliança defende. Espera-
mos também continuar a impactar a sociedade e a econo-
mia através de iniciativas com métricas claras e resultados 
visíveis, contribuindo para um país mais digital, mais in-
clusivo, mais ético, responsável e sustentável. Só teremos 
sucesso se os nossos Parceiros tiverem sucesso, e em con-
junto só teremos sucesso se o mundo à nossa volta também 
o tiver. 

Saiba mais em: 
https://aka.ms/MSPartnerNetworkPT 
https://aka.ms/PortugalPartnerZone 
https://aka.ms/PartnerPledgeMSPT

Abel Aguiar, Diretor Executivo
para Canal e Parceiros da Microsoft Portugal

Abel Aguiar – Diretor Executivo para Canal e Parceiros da Microsoft 
Portugal

https://aka.ms/MSPartnerNetworkPT 
https://aka.ms/PortugalPartnerZone
https://aka.ms/PartnerPledgeMSPT
https://www.microsoft.com/Pt-PT/
https://www.microsoft.com/Pt-PT/
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OKI Shinrai: um programa de 
Parcerias com acompanhamento 
especializado em cada negócio
Queremos mudar a forma como as empresas e os utilizadores percecionam a impressão e as soluções 
de impressão, retirando-lhes a função periférica e posicionando-as como parte integrante do seu 
negócio. A nossa estratégia foi redefinida e a oferta que disponibilizamos pretende satisfazer as 
diversas necessidades de produção de materiais on-demand em diferentes mercados verticais, sendo 
desenhada à medida de cada projeto

Com clientes finais nos mais diversos setores, 
acumulámos um profundo conhecimento das 
suas diferentes necessidades. Através da nossa 
rede de Parceiros especializados e certifica-
dos, procuramos responder e satisfazer essas 

necessidades tirando partido do nosso portfólio de soluções 
orientadas para mercados verticais. 
Após um processo de transformação que nos permite agora 
focar num conjunto de Parceiros mais especializado, esta-
mos continuamente a gerar leads de negócio que atribuí-
mos ao nosso Canal de forma a impulsionar as suas vendas. 
Estas oportunidades altamente qualificadas são uma porta 
de entrada em novos segmentos de negócio e em projetos 
que acompanhamos em todas as suas fases de desenvol-
vimento, assegurando, tanto ao parceiro como ao cliente 
final, um apoio consistente, desde a avaliação das neces-
sidades, testes e aconselhamento da solução ideal para a 
respetiva aplicação.
Junte-se ao Programa de Parceiros Shinrai da OKI e colha 
os benefícios: http://www.oki.pt/shinrai/

OKI - SOLUÇÕES DISPONIBILIZADAS
• Impressoras para produção ligeira, sinalética  
e packaging: Impressoras digitais laser LED com 
CMYK+Branco e Brilho para impressão comercial de 
pequenas tiragens; e dispositivos laser LED a cores e tec-
nologia direcionada a mercados verticais, para produção 
interna de sinalética e materiais de marketing personaliza-
dos. Compactas e versáteis, oferecem extrema f lexibilidade 
de suportes de papel e sintéticos e capacidade de impressão 
em formatos que vão desde A6 a banners de até 1,3m de 
comprimento. 

• Impressoras de Transfer digital: única na indústria 
da impressão, a série de impressoras laser LED com toner 
Branco da OKI oferece a f lexibilidade de imprimir em 
cores vibrantes, incluindo em branco, numa vasta gama de 

suportes, incluindo papel colorido, película transparente e 
papel de transferência. Ideal para pequenas tiragens, perso-
nalização, impressão em têxteis e substratos transparentes, 
claros e escuros, suportes f lexíveis e rígidos, sem pré-trata-
mentos, com elevada velocidade de impressão e maior du-
rabilidade comparativamente à impressão direta em têxtil 
e sublimação.

• Impressoras de etiquetas/rótulos: Impressoras a 
4 (CMYK) e 5 cores (CMYK+Branco) para o crescente 
mercado do packaging. Com tecnologia LED e toner seco, 
estão vocacionadas para a produção de tiragens curtas e 
médias de etiquetas in-house com qualidade profissional. 
Flexíveis, imprimem em suportes transparentes, coloridos 
ou texturados de papel e sintéticos, à prova de água e resis-
tentes a raios UV e temperaturas extremas sem necessitar 
de revestimento ou laminação. 

Responsável de contacto: 
Tiago Caldas — Sales Director South Region, OKI Europe Limited 

E-mail: shinrai-portugal@okieurope.com 

Web: www.oki.pt/shinrai

SOLUÇÕES OKI PARA MERCADOS ESPECIALIZADOS

DIVERSIFIQUE A SUA OFERTA E ATREVA-SE A CRESCER 

RÁPIDAS      VERSÁTEIS      FIÁVEIS      3 ANOS DE GARANTIA*

Para obter mais informações, consulte o seu 
distribuidor ou visite: www.oki.com/pt
© 2022 OKI Europe Ltd

*Exceto impressoras de etiquetas da Série OKI Pro10.

Ofereça aos seus clientes o poder imprimir materiais gráficos internamente, 
com soluções que dão resposta às necessidades de personalização nos mais 
diversos setores. 

Embalagens: bolsas, sacos de papel, pacotes para sementes e caixas.

Cartões de felicitações e estacionário para eventos.

Envelopes em tamanhos padrão e formatos personalizados.

Etiquetas de preço ou com informação de produto.

Rótulos e etiquetas para os setores farmacêutico, alimentar e bebidas, vestuário, jardinagem.

Cartões de visita, banners, folhetos, menus, autocolantes e sinalética.

Materiais de prova e desenvolvimento concetual.
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Rui Silva, Channel Business Manager

Palo Alto Networks lança o 
Programa de Canal NextWave 3.0
Num contexto em que as empresas estão a acelerar o processo de transformação digital e em que 
a cibersegurança se tornou parte integrante do processo, é fundamental ter um mercado preparado 
para esta mudança e com profissionais capacitados de forma a ajudar as empresas a fazerem essa 
transição de forma segura e sem comprometer as suas actividades

MODELO DE NEGÓCIO
O nosso modelo de negócio sendo indireto está totalmente 
suportado pelo nosso canal de Parceiros tendo este, por isso, 
um papel fundamental no desenvolvimento do nosso negócio.
Ao longo dos últimos quatro anos, desde que a Palo Alto Ne-
tworks se instalou em Portugal, a nossa preocupação foi a 
de criar um ecossistema sustentado de Parceiros de Canal, 
assente num critério de qualidade em vez da quantidade e su-
portado numa estratégia de formação e qualificação de pro-
fissionais que nos possam garantir o sucesso na entrega das 
nossas soluções aos clientes finais, desde o momento da venda 
e desenho de soluções até à implementação e suporte no pós-
-venda, garantindo a total satisfação dos nossos clientes. 

RECONHECIMENTO DO MERCADO 
Construirmos este ecossistema de Parceiros não seria pos-
sível sem um programa de Canal bem estruturado e atra-
tivo que possibilitasse aos Parceiros obterem mais valias 
através desta relação. O nosso Programa Nextwave 3.0 dá 
resposta a estes requisitos. O reconhecimento por parte da 
Canalys como Channel Champions in Cybersecurity Lea-
dership Matrix nos últimos quatro anos consecutivos é um 
indicador de que estamos no caminho certo. Através deste 
Programa, em 2021 mais de 800 parceiros duplicaram o 
seu volume de encomendas com a Palo Alto Networks, tra-
duzindo-se em mais de 7.500 novos clientes e um pipeline 
de mais de cinco Biliões de dólares.

O PROGRAMA NEXTWAVE 3.0
O nosso programa de Canal Nextwave, está organizado em 
quatro níveis de Parceria (Registered, Innovator, Platinum e 
Diamond), sendo que tudo começa em termos da relação de 
Parceria com o nível Registered Partner. A classificação dos 
Parceiros de acordo com estes diferentes níveis resulta não só 
do volume de negócio que têm connosco, mas também da ca-
pacidade demonstrada ao nível das formações e certificações 
(comercias, pré-venda e técnicas) e do nível de compromisso 
assumido ao nível da criação dos seus próprios laboratórios 
com soluções da Palo Alto Networks e do envolvimento em 
demonstrações e auditorias que realizam com clientes. Os 
nossosParceiros podem ainda seguir um programa de espe-
cializações em três áreas distintas: Cortex (XDR/XSOAR), 
Prisma Cloud e Prisma SASE.

BENEFICIOS
O nossos Programa Nextwave foi desenhado a pensar nos 
benefícios que podemos oferecer aos nossos parceiros, não só 
como uma forma de reconhecimento, mas também para ser 
atrativo em termos do desenvolvimento de negócio e da ren-
tabilidade do mesmo. De acordo com os diferentes níveis de 
Parceria podem gozar de descontos diferenciados e acumular 
descontos quer em negócios. em tecnologias de foco, pelo re-
gisto de novas oportunidades, programa de especializações 
ou pela expansão de negócio através de novos clientes. Tam-
bém a vertente de marketing não foi descurada e possibilita-
mos o acesso a fundos dedicados a apoiar os nossos Parceiros.

FORMAÇÃO
Temos vindo a reforçar a nossa aposta na oferta de recursos 
de formação, quer através da nossa plataforma de e-lear-
ning (Beacon) quer através de ações de formação regulares 
através do nosso canal de distribuição, que têm sido funda-
mentais neste papel do desenvolvimento de competências 
do Canal.  

Responsável de contacto: 
Paulo Vieira — Country Manager Portugal 

E-mail: pvieira@paloaltonetworks.com

Web: www.paloaltonetworks.com
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“O nosso compromisso para com os 
Parceiros é continuar a apostar no 
seu sucesso e transformação, para que 
sejam bem-sucedidos no modelo SaaS”
Josep María Raventós acredita que 2022 será um ano marcado por oportunidades e avança com o 
lançamento dos programas Tech Partners e Sage Partner Finder, duas apostas que vão complementar 
a oferta da Sage e alavancar as soluções criadas pelos Parceiros.

1. Qual o balanço que faz de 2021? Como avalia a 
prestação da Sage?
2021 foi mais um ano desafiante, com a evolução incerta 
da pandemia entre notícias positivas e negativas, o que 
contribuiu para um ambiente de incerteza, mas também 
de oportunidades. Ainda assim, face a 2020, o balanço foi 
muito positivo, ajudado pela reanimação da economia na-
cional. Mesmo com dificuldades, continuámos o caminho 
iniciado em 2020, estando ao lado dos nossos clientes nos 
momentos mais críticos, com planos de ajuda e recuperação 
e o apoio dos nossos Parceiros, sempre determinante e fun-
damental. Estou muito orgulhoso dos resultados obtidos e 
do esforço de toda a equipa da Sage Portugal. Terminámos 
o ano como um dos países com melhor performance do 
Grupo Sage, com um crescimento muito positivo, especial-
mente a nível orgânico (6,5%). Contamos já com mais de 
61.000 clientes ativos em Portugal e conseguimos assegurar 
a fidelização da nossa base de clientes, o que nos permitiu 
reforçar a posição de liderança no mercado português e 
demonstra claramente a resiliência dos nossos Parceiros, e 
também a capacidade de adquirir novos clientes. Partimos 
para o novo ano com otimismo, motivação e a certeza de 
que vamos seguir a bom ritmo e sempre em crescendo.

2. Em 2021, reforçar o ecossistema de Canal fazia 
parte da vossa estratégia. Qual é a estratégia da 
Sage para 2022?
Em 2021 cumprimos de forma extraordinária esse obje-
tivo, tendo reforçado o nosso ecossistema de Parceiros, e 
é inquestionável que vamos dar-lhe seguimento em 2022. 
Também queremos potenciar a formação da nossa base de 
Parceiros, através de conhecimentos e ferramentas, para 
lhes acrescentar valor e para que se desenvolvam sempre 
alinhados com a estratégia da Sage. 2022 continuará a ser 
desafiante, mas também marcado pela retoma em pleno 
da economia nacional; e na Sage estamos conscientes da 
nossa responsabilidade enquanto membros de um setor 
crítico para o desenvolvimento do país. A nossa estratégia 
de Canal para este ano consiste em continuarmos ao lado 
dos Parceiros e clientes de forma diferenciada; e, ao mesmo 
tempo, continuar na nossa transição para sermos a melhor 
“SaaS Company”, fazendo com que os Parceiros nos acom-
panhem nessa evolução e acelerem a digitalização dos seus 
negócios, através da especialização e de conhecimentos. Os 
nossos objetivos principais para 2022 são: aumentar a lide-
rança no mercado; alavancar o sucesso dos nossos Parcei-
ros na transição para o modelo SaaS; e continuar a apoiar 
as PME nos seus processos de crescimento e digitalização, 
sempre com foco na inovação do portefólio Sage e na ace-
leração da transformação digital de Parceiros e Clientes.

3. No que se baseia o atual programa de Canal da 
Sage?
O Sage Partner Program é uma peça essencial do nosso mo-
delo de negócio, e os nossos Parceiros são a alavanca mais 
importante do nosso desenvolvimento no mercado português. 
A nossa estratégia para este programa mantém-se firme, ou 
seja, vamos continuar a colocar os Parceiros no centro do 
nosso negócio e a apostar na estabilidade e consistência das 
vantagens e benefícios que temos vindo a oferecer-lhes. Estes 
benefícios são reforçados tendo em conta os níveis de parceria 
previstos no programa (Authorized, Silver, Gold e Platinum), 

Josep María Raventós, Country Manager, Sage Portugal

http://www.sage.com/pt-pt
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Responsável de contacto: 
Josep María Raventós — Country Manager, Sage Portugal

E-mail: josepmaria.raventos@sage.com

Twitter: josepmraventos 

Web: www.sage.com/pt-pt

e queremos sempre potenciar o sentimento de progressão 
junto do Canal. Este ano contamos com novidades, nomea-
damente dois benefícios muito promissores: os programas 
Tech Partners e Sage Partner Finder. Estas apostas vão com-
plementar a oferta da Sage e alavancar as soluções criadas 
pelos Parceiros e, por outro lado, vão ajudá-los a divulgar e 
referenciar as suas próprias ofertas.

4. No ano passado, a Sage comprometeu-se a aju-
dar os Parceiros a fazer a transição para o modelo 
SaaS. Qual o balanço que faz deste trajeto?
Não podia estar mais satisfeito com o trajeto que fizemos 
para apoiar os nossos Parceiros na transição para o modelo 
SaaS. Um exemplo é o programa lançado no ano passado, 
o Sage Digital Partners, que apoia a estratégia de Marke-
ting e o processo de digitalização dos Parceiros Sage. Já 
conseguimos apoiar mais de 50 Parceiros e oferecemos-lhes 
ferramentas para que promovam a sua presença digital, tão 
crucial na aquisição de novos Clientes – por exemplo, su-
porte na criação de um website institucional e conteúdos 
para campanhas digitais. Queremos não apenas continuar 
este projeto, como duplicar o número de Parceiros incluí-
dos. Em 2022, como já tinha adiantado, vamos lançar o 
programa Sage Partner Finder, uma nova área no nosso 
website onde estarão referenciados os Parceiros Sage e res-
petivos contactos, para que um novo Cliente consiga en-
contrar o Parceiro mais próximo da sua geografia ou pela 
sua área de especialização – de forma simples, rápida e ade-
quada a cada área de negócio. Assim reforçaremos a nossa 
estratégia de transformação digital dos Parceiros, princi-
palmente no que toca à notoriedade e à geração de leads de 
negócio a partir de canais online.

5. Pretendem aumentar o número de Parceiros ou 
consolidar a base instalada?
Já não nos movemos simplesmente por números; neste mo-
mento, procuramos acima de tudo que os novos Parceiros e 
a base instalada tenham competências e um perfil alinhado 
com a nossa missão e objetivos, para que deem o melhor su-
porte aos clientes e ofereçam o máximo de valor acrescen-
tado. Sublinho o que já tinha dito no ano passado: a Sage 
quer ter o melhor ecossistema de Parceiros do mercado, 
e isto significa promover as suas competências e ajudá-los 
na sua especialização, o que por sua vez acrescenta valor 
à nossa estratégia e soluções. O setor da tecnologia é di-
nâmico e está em constante evolução, e por isso queremos 
estar sempre de mãos dadas com a inovação e a diferencia-
ção, alcançar novos segmentos de mercado e aumentar a 
nossa proposta de valor. Vamos lançar brevemente o pro-
grama Tech Partners, que tem como principais objetivos: 
complementar a oferta Sage; alavancar soluções de software 
criadas por Parceiros com o nosso apoio e formação; e au-
mentar o valor e a satisfação dos Clientes e Parceiros Sage.

6. Atualmente, onde se encontram as oportunida-
des para o Canal?
O nosso compromisso para com os Parceiros é continuar 
a apostar no seu sucesso e transformação, para que sejam 
bem-sucedidos no modelo SaaS, e por isso acrescentamos 
estes novos benefícios que aceleram a transformação. No 
nosso evento anual para Parceiros, em novembro, lançámos 
o desafio de se tornarem “um grande Parceiro SaaS” – ou 
seja, através do nosso apoio e ferramentas, podem alcançar 
patamares de conhecimento e valor bastante diversifica-
dos e importantíssimos para os seus negócios, e então tirar 
partido das oportunidades do mercado. Exemplo disso são 
os perfis de Parceiro conquistador, digital, especialista e 
colaborativo, que temos vindo a trabalhar, e cujos recursos 
são uma mais-valia para o Ecossistema, complementados 
pelos nossos vários programas e pela equipa de Colegas que 
apoia a 100% o canal.

7. Quais as principais expetativas e desafios para 
o futuro? Principais apostas para 2022?
2022 será marcado por oportunidades: tanto pela retoma 
da economia como, no mercado, através das empresas que 
vão nascer e das que se vão reinventar. Entramos neste ano 
com uma enorme ambição, e queremos angariar novos 
clientes, reforçar o nosso posicionamento e consolidar a 
nossa base instalada, ajudar os Parceiros na transformação 
SaaS e manter o foco em apoiar a digitalização dos clientes. 
Continuamos o caminho no nosso modelo de negócios em 
subscrição iniciado nos últimos anos, que agora vamos im-
plementar no segmento Mid-Market. Na área da inovação, 
queremos acelerar o desenvolvimento de soluções full-Cloud 
que acrescentem valor e diferenciação à oferta Sage. Vamos 
apostar em projetos-chave para contribuir para a evolução 
e progresso em áreas críticas para o sucesso, e os Parceiros 
serão fundamentais para isso.

8. Uma mensagem para os Parceiros da Sage.
Como disse, este será um ano de grandes oportunidades 
e temos de estar preparados e motivados para tirar par-
tido delas. O setor da tecnologia é crítico para o desenvol-
vimento da economia, e tenho a certeza de que todos os 
Parceiros vão continuar a cuidar tão bem dos clientes como 
têm feito de forma exemplar até agora, e apoiar a digitali-
zação dos seus negócios. Vamos aproveitar esta “rampa de 
lançamento” que 2022 nos traz com mais oportunidades de 
negócio e a ambição de crescer que marca muito a menta-
lidade de ser Sage. 

http://www.sage.com/pt-pt
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A capacidade de previsão posta à 
prova 

Já não é novidade para ninguém, independentemente do setor onde 
se encontra, que vivemos tempos desafiantes e de decisões rápidas e  
emergentes e a verdade é que a nossa capacidade de antecipação na  
 resolução de dilemas e previsão do futuro nunca foi tão posta à prova como  
atualmente.

A distribuição é composta por uma enorme diversidade de atividades, estando cada 
vez mais evidenciada pela componente de oferta complementar de serviços aos  
Parceiros na área do valor acrescentado. 

Num ano marcado pela pandemia, de avanços e recuos, confinamentos e escassez 
de produto, o setor da distribuição registou um crescimento anual absoluto de 3,5% 
face a uma economia que contraiu um recorde histórico de 8,96 %, segundo dados 
obtidos no TOP CHANNEL, realizado em 2021 e com dados referentes a 2020. 

O setor da distribuição sofreu com o shortage provocado pela pandemia, mas a ver-
dade é que os distribuidores nacionais acabaram por ter mais dificuldades em lidar 
com este problema do que os distribuidores internacionais.

O impacto inicial da pandemia deixou marcas nos líderes da distribuição e foram 
muitos os planos de contingência postos em cima da mesa. A verdade é que a rápida 
adaptação do Canal à pandemia, a capacidade de manter a liquidez e o aumento 
das margens e volume de vendas acabaram por provar o contrário, alterando o 
poder de business continuity das empresas que teve de se adaptar e responder a um 
aumento do volume de pedidos. 

Parte integrante do jornal IT Channel nº. 84

2022 Os melhores 
Programas de Canal

publicação independente para resellers e integradores de tecnologia

it
ch
an
ne
l.
ptiitt

Diretor: Jorge Bento
Edição: Rui Damião - rui.damiao@medianext.pt
Senior Contributor: Henrique Carreiro 
Jornalistas: Diana Ribeiro Santos, Margarida Bento, Maria Beatriz 
Fernandes
Design e Paginação: Teresa Rodrigues
Web: João Bernardes - webmaster@medianext.pt
Ilustrações e banco de imagens: 
IStockPhoto - direitos editoriais
Business Development Lead: Rita Castro
(+351) 910 788 082 | rita.castro@medianext.pt
Senior Account Executive: João Calvão
+351) 910 788 413 | joao.calvao@medianext.pt 
Marketing Communications Assistant: Daniela Botelho
(+351) 912 971 161 | daniela.botelho@medianext.pt

Editado por: 
MediaNext Professional Information Lda.
Gerente: Pedro Botelho 
Publisher: Jorge Bento 
Sede e Redação: Largo da Lagoa, 7c, 
2795-116, Oeiras, Portugal
Tel: (+351) 214 147 300 Fax: (+351) 214 147 301
E-mail: info@medianext.pt 

Propriedades e direitos: 
IT CHANNEL é marca registada de MediaNext Professional Information Lda., NIPC 510 551 
866, empresa jornalistica registada na ERC nº224011 
Proprietários com mais de 5% do Capital Social: Margarida Bento e Pedro Lemos. Todos os 
direitos reservados. A reprodução do conteúdo (total ou parcial) é proibida. O editor não poderá 
ser responsabilizado por gralhas ou erros gráficos surgidos. As opiniões expressas em artigos 
assinados são da inteira responsabilidade dos seus autores. Consulte estatudos editoriais em www.
itchannel.pt/pages/estatuto-editorial 

Depósito Legal nº: 368072/13 
Impressão e acabamento: Grafisol - Edições e Papelarias, Lda. - Sintra
Expedição: Porenvel, Alfragide
Distribuído por: CTT Correios de Portugal S.A. 
Serviço de assinantes: assinantes@medianext.pt
Preço de assinatura: (10 números) 
Portugal 40€, Estrangeiro 90€ 

Se é um profissional do Canal de TIC pode solicitar assinatura 
gratuita pelo registo no site itchannel.pt 

O IT Channel utiliza as melhores práticas de privacidade sobre dados em acordo com o RGPD. 
Consulte: www.itchannel.pt/pages/privacidade

Tiragem: 2 101 exp. (média) - AUDITADO* 
Assinantes digitais: 6 061 exp. (média) - AUDITADO* 
* Relatório APCT 1º semestre de 2021

Periodicidade: mensal (10 edições ano)
Registo na ERC: O IT Channel está registado na Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social com o nº 127294

itchannel.pt

Membro da ACEPI 
Associação da Economia Digital

Membro da APCT - Associação 
Portuguesa de controlo de Tiragem 
e Circulação

Membro da API - Associação 
Portuguesa de Imprensa

Diana Ribeiro Santos, jornalista



itchannel.pt#37

diretório de SERVIÇOS

AWS
Responsável de contacto: Manuel López 
E-mail: lpeman@amazon.com
Web: https://aws.amazon.com/pt/partners/ 
Soluções disponibilizadas: 
Soluções de Cloud incluíndo computação, armazenamento, base de 
dados, redes, analytics, robótica, machine learning e inteligência 
artificial, IoT, móvel, segurança, realidade virtual e aumentada, media, 

desenvolvimento de aplicações, implementação e gestão.
Programa de Canal: A Rede de parceiros da AWS (APN) é a 
comunidade global de parceiros que utilizam a Amazon Web Services 
para criar soluções e serviços para clientes. 
Principal área de foco: A AWS oferece mais de 200 serviços totalmente 
apresentados para computação, armazenamento, bases de dados, redes, 
analytics, robótica, ML IA, IoT, mobile, segurança, hybrid, realidade 
aumentada e virtual, entre outros. 

Claranet
Responsável de contacto: 
Carla Liñan
E-mail: carla.linan@pt.clara.net
Web: www.claranet.pt
Telefone: 930 429 985

Soluções disponibilizadas: Managed Services, Cloud, Segurança, 
Workplace, Data, Hosting, Rede.
Programa de Canal: Não aplicável.
Principal área de foco: Cloud Strategy, Desktop Management, 
Licensing Solutions, Cybersecurity, Modern Workplace, Data, Managed 
Services.

Colt
Responsável de contacto: Catarina Pessanha
E-mail: catarina.pessanha@colt.net 
Web: www.colt.net Telefone: 211 200 000
Soluções disponibilizadas: 
Serviços de Ethernet, Internet, Fibra óptica e Fibra Escura. Ligações 
Dedicadas para os vários Cloud Providers, Soluções de Voz, Soluções 

Premium para o Sector Financeiro, e Soluções VPN e SDWan.
Programa de canal: Modelos de Parceria: 1) Referral - Baseado na 
referenciação de oportunidades, 2) SIs - Integração dos serviços da 
Colt nas soluções dos nossos Parceiros, 3) Agentes - Entidades que 
comercialização directamente os serviços Colt. Este modelo requer a 
alocação de recursos e a certificação da Colt. 
Principal área de foco: Telecomunicações 

Equinix
Responsável de contacto: 
Nuria Yagüe. Director of Partner, Spain & Portugal
E-mail: nuria.yague@eu.equinix.com 
Web: https://partnercentral.equinix.com/s/ 
Soluções disponíveis: Serviços IBX® Data Centers e Cloud; 

Colocation; Interconexão e Conectividade.
Programa de canal: Alliance Partners (afiliação, Parcerias); Resellers 
(+valor); Referral (MSP, NSP, SI). Recursos para Parceiros (Partner 
Central, Marketplace).
Principal área de foco: Data Centers e Cloud; Colocation; 
Interconexão e Conectividade.

Liqui.do
Responsável de contacto: José Capitão, Diretor de Operações
Portal do Parceiro: https://app.liqui.do  Web: www.liqui.do 
Soluções disponíveis: Renting de equipamentos para Pequenas e 
Médias Empresas.

Principal área de foco: A Liqui.do realiza renting de equipamentos 
nos seguintes setores: IT, dentário, oficinal, impressão, audiovisual, 
segurança, restauração, agrícola, fitness, estética, segurança, 
construção civil e hospitalar. Poderá ser feito renting para outros setores 
mediante consulta.

Google Cloud Portugal
Responsável de contacto: Daniel Cruz
E-mail: gcp-partners-pt@google.com 
Web: https://cloud.google.com/ 
Soluções disponíveis: Modernização de Infraestrutura e de 
Aplicações, Gestão de dados, Desenvolvimento aplicacional, Data 

Analytics e Soluções de Inteligência Artificial e Machine Learning, 
Segurança, Produtividade e Colaboração e Sustentabilidade.
Programa de Canal: 
Google Partner Advantage
Principal área de foco: 
Soluções de transformação digital e jornada para a cloud.

Esri
Responsável de contacto: 
Filipe Esparteiro, Coordenador de Business Support 
E-mail: filipe.esparteiro@esri.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: Programa de Parceiros Esri – EPN, 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.

IP Telecom
Responsável de contacto: Alexandre Alves 
E-mail: parceiros@iptelecom.pt
Web: https://parceiros.iptelecom.pt
Telefone: 918 912 254 
Soluções disponibilizadas: Soluções IaaS: Datacenter Virtual; Backup 

as a Service; Disaster Recovery as-a-Service; Storage as-a-Service; 
Desktop as a Service; Cibersegurança; SOC as a Service; Comunicações 
de Alto Débito;
Programa de Canal: IPT Partner Network
Principal área de foco: Cloud Empresarial - Linha de Serviços Cloud 
Solutions; Soluções de Comunicações Integradas e de Alto Débito.

Rumos
Responsável de contacto: 
Rui Correia, presidente e CEO da Rumos Capital 
E-mail: info@rumos.pt 
Web: www.rumos.pt
Telefone: 217 824 100 

Soluções disponibilizadas: A Rumos Formação e a Rumos 
Serviços são empresas do grupo Rumos, com atuação na área da 
Formação e Certificação e Consultoria em Tecnologias de Informação, 
respetivamente. 
Principal área de foco: Consultoria em Tecnologias de Informação e 
Formação e Certificação TI.
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diretório de FABRICANTES
Responsáveis de contacto: Rui Serra
E-mail: 
sales@anubisnetworks.com
Web: 
www.anubisnetworks.com
Soluções disponibilizadas: 
Soluções de Segurança de Email.
Programa de Canal: 
Revenue Sharing.
Principal área de foco: 
Service Providers e Empresas.

Responsável de contacto: Susete Pereira 
E-mail: marketing@brother.pt Web: https://apoio.brother.pt/ 
Soluções: Impressão, Digitalização, Etiquetagem e Mobilidade. 
Programa de Canal: A Brother aposta nos seus Parceiros que 
mostram um vinculo e fidelização com a marca, apoiando a venda 
de produtos e serviços profissionais e reconhecendo o trabalho de 
aconselhamento junto do utilizador final. Área de foco: A Brother 
dedica-se a fornecer soluções aos seus clientes que ajudem a otimizar 
os processos através de funcionalidades como elevada velocidade de 
impressão, tempos mínimos de inatividade, soluções personalizadas, 
entre muitas outras, sempre com a filosofia “At your side”.

Responsável de contacto: Pedro Dias
E-mail: pedro.dias@al-enterprise.com Web: www.al-enterprise.com
Soluções disponibilizadas: Data Center Switching, Converged 
Campus Networks, Unified Communications and Collaboration, 
Cloud Communications, UCaaS, CPaaS e Customer Service.
Programa de canal: Partner Program. Especializações em 
Communications, Networking e Cloud. Visibilidade no Partner 
Locator, acesso ao Business Portal, portal Knowledge Hub e ao 
programa de Laboratório e Demonstração. Área de foco: Soluções 
empresariais de voz e dados para PME e grandes empresas, 
mercados verticais, cloud e serviços.

Responsável de contacto: Vasco Sousa 
E-mail: vasco.sousa@arcserve.com Web: www.arcserve.com 
Telefone da empresa: 219 362 411
Soluções disponibilizadas: 
Unified Data Protection (UDP), OneXafe Storage, Appliances 9000 
Series, SPX, ShadowProtect, Cloud Services, Cloud Backup O365, 
Cloud Direct, ShadowXafe, OneXafe Solo. 
Programa de Canal: Arcserve Accelerate Partner Program
Principal área de foco: Software Backup, Backup Appliances, 
Disaster Recovery, High-availability, DRaaS, BaaS, Storage, 
Imutabilidade de dados, Backup Office 365, Backup Cloud.

Responsável de contacto: 
Maria João Carrasco - IT Distribution Account Manager 
E-mail: maria.carrasco@se.com Web: www.apc.com 
Soluções disponibilizadas: Alimentação; cooling; segurança 
e monitorização do ambiente; bastidores de IT e acessórios; 
distribuição de alimentação; módulos pré-fabricados para Centros 
de Dados (Data Center pre-fab); software de gestão para Centros 
de Dados, serviços de planeamento, consultoria, instalação, 
renovação e manutenção local e remota.  
Programa de Canal: Programa My Schneider IT Solutions Partner. 
Principal área de foco: Soluções de Edge Computing.

Responsável de contacto: Bruno Barroso 
E-mail: artsoft@artsoft.pt Web: www.artsoft.pt 
Soluções disponibilizadas: ERP ARTSOFT, nas gamas Small 
Business, Professional e Premium. Soluções de mobilidade 
empresarial (Apps e WebPortals) para integração com ARTSOFT. 
Soluções de gestão por setor (Verticais). 
Programa de Canal: Classificação da rede de revendedores que 
comercializam as soluções ARTSOFT: Silver Partner, Gold Partner, 
Platinum Partner, Implementation Partner e Sales Partner. 
Principal área de foco: Desenvolvimento de soluções de gestão 
para empresas.

Responsável de contacto: 
Rui Leitão
E-mail: rui.leitao@atos.net
Web:
 https://atos.net/pt-pt/portugal
Telefone da empresa: 210 971 400
Soluções disponibilizadas: Soluções de Comunicação e 
Colaboração.
Programa de Canal: Unify Partner Program.
Principal área de foco: Telefonia, Contact Centers e Soluções 
Verticais de Colaboração.

Responsável de contacto: Nelson Martins
E-mail: nelson_martins@asus.com
Web: https://advantage.asus.com/
Soluções disponibilizadas: 
No portal pode encontrar e aproveitar as vantagens do acesso 
imediato a Listas de Preços e Materiais de Marketing como imagens 
de produto e muito mais.
Programa de Canal: 
O ASUS Advantage foi criado para apoiar os Parceiros de Canal e 
respectivas equipas de vendas.
Principal área de foco: Marketing e Vendas.

Responsável de contacto: Ricardo Pereira 
E-mail: info-pt@axis.com 
Web: www.axis.com 
Soluções disponibilizadas: Soluções IP para Videovigilância, 
Controlo de Acessos, Áudio, Software e Hardware para Sistemas 
Integrados de Gestão de Vídeo, Analíticas de vídeo inteligente para 
Segurança e Sistemas de Business Intelligence. 
Programa de Canal: Desenvolvido para ajudar integradores de 
sistemas, VAR e instaladores a acelerar suas vendas de soluções. 
Principal área de foco: Soluções IP para Sistemas de Segurança, 
Otimização de Processos e Business Intelligence.

Responsável de contacto: Sandra Quental 
E-mail: info@bizdocs.mobi
Web: www.bizdocs.mobi 
Soluções disponibilizadas: 
Arquivo Digital para Escritórios de Contabilidades e PMEs. Portal de 
Gestão Documental para PMEs. Portal de Contas a Pagar/Gestão de 
Faturas de Fornecedores. 
Programa de Canal: Sim. O Arquivo Digital é vendido 100% via 
canal. O Portal de Gestão Documental e de Gestão de Faturas de 
Fornecedores é vendido preferencialmente via rede de parceiros.
Principal área de foco: Escritórios de Contabilidade.

Responsável de contacto: 
Maria Severino 
E-mail: comercial_portugal@ingecom.net 
Web: 
www.bitdefender.pt 
Soluções disponibilizadas: 
Segurança de infraestruturas, dados e Endpoints: Desktops, 
sevidores físicos e/ou virtuais, VDI, Mobile e infraestruturas de 
rede. 
Principal área de foco: 
Antivirus nova geração - GravityZone.

Responsáveis de contacto: 
IBusiness to Consumer (B2C) – Miguel Campos 
Document Solutions (DS) – Joaquim Pimenta
E-mails: 
miguel.campos@canon.pt e joaquim.pimenta@canon.pt
Web: partners.canon-europe.com 
Soluções disponibilizadas: 
Imagem, Impressão, Gestão Documental, Gestão de Impressão, 
Grandes Formatos. 
Programa de Canal: Canon Partner Programme.
Principal área de foco: Imagem, audiovisual, impressão.

http://www.brother.pt
https://www.apc.com/pt/pt/
http://www.bitdefender.pt
http://www.arcserve.com
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Responsável de contacto: Miguel Almeida, General Manager Cisco 
Portugal E-mail: mialmeid@cisco.com Web: www.cisco.com Soluções: 
Software, Hardware e Serviços de Networking, Colaboração, Segurança, 
Data Center, SDN, ambientes Multi-cloud, IoT. Programa de Canal: 
Cisco Channel Partner Program. Inclui programas de incentivo a vendas; 
Customer Experience (CX); formação em Sales Connect (salesconnect.
cisco.com); portal de co-marketing (marketingvelocitycentral.cisco.com); 
plataforma Devnet para desenvolvimento de aplicações e integrações 
(devnet.cisco.com); portal dCloud para demonstração de soluções (dcloud.
cisco.com). Área de foco: PMEs; Organizações de Grande e Média 
dimensão; Operadores de telecomunicações.

Responsável de contacto: 
David Benito Álvarez, Partner Business Manager, Iberia 
E-mail: dbenitoalvarez@commvault.com 
Web: https://partners.commvault.com/ 
Soluções disponibilizadas: Backup e recuperação, proteção 
de dados, disaster recovery, eDiscovery e conformidade, 
HyperScale, Metallic Cloud Storage, Metallic Backup-as-a-Service, 
armazenamento distribuído Hedvig. 
Programa de Canal: Partner Advantage. 
Principal área de foco: Fabricante líder de software enterprise 
para a gestão dos dados em ambientes cloud e on-premise.

Responsável de contacto: Adelino Pereira, D-Link VIP+ Channel 
Sales Account E-mail: pt-sales@dlink.com  
Web: https://eu.dlink.com/pt/pt/partner-login 
Soluções disponibilizadas: D-Link for Business: Switching (Smart, 
Managed and DataCenter) WiFi Pro Access Points and unified 
Wireless controllers (hardware and software cloud), Industrial 
Switching and routing M2M, IP Surveillance, Mobility 4G/5G D-Link 
Smart Home:  WiFi Mesh routers and extenders, mydlink cloud 
plataform (camaras, smart plugs), USB-C dongles hubs, switches 
unmanagaed. Programa de Canal: D-Link Value in Partnership+ 
Principal área de foco: Networking and Surveillance Solutions.

Responsáveis de contacto: Ignacio Martin
E-mail: Ignacio.Martin@dell.com
Web: www.delltechnologies.com/partner/pt-pt/partner/partner-
programs.htm
Soluções disponibilizadas: Soluções e serviços de hardware e 
software. Outsourcing, Storage & Backup, Networking, Computing, 
Virtualização, Segurança, Content Management, End user 
computing e Periféricos. Programa de Canal: Dell Technologies 
Partner Program. Principal área de foco: Fornecedores de 
soluções e serviços de tecnologias de informação para o mercado 
empresarial para o mercado empresarial.

Responsável de contacto: Nuno Silva
E-mail: 
nuno.silva@devolo.pt 
Web: 
www.devolo.pt 
Soluções disponibilizadas: 
Adaptadores PowerLine.
Programa de Canal: 
Não Aplicável.
Principal área de foco: 
Home Networking.

Responsável de contacto: Claudia Gonçalves E-mail: DBPT_b2b-
sales@dynabook.com Web: https://extranet.emea.dynabook.com/
account/sign_up Soluções: Solução daaS, a nossa oferta ”dynabook 
as-a-Service”, opção simples, flexivel e inteligente para atualizar 
o parque informático, Solução de computação edge, dynaEdge, 
Solução de virtualização móvel, dynabook Mobile Zero Client, 
Serviços de suporte, disponível em https://pt.dynabook.com/generic/
services/ Programa de Canal: Dynabook Business Partner Program 
com os níveis Subscrição: Silver, Gold e Platinum. Área de foco: 
Comercialização de Hardware (Portáteis) e Soluções de Mobilidade para 
o segmento Corporate Entreprise, Sector Público e SMB. profissional. 

Responsável de contacto: Bruno Soares – Sales Manager de 
Canal em Portugal | Marta Molina – Channel Marketing Manager 
Iberia | Filipa Soares – Marketing Communications Manager Iberia
Web: https://www.eaton.com/pt/pt-pt/company/partnering-
with-eaton/become-an-eaton-partner/toy-force.html ou www.
eaton.com/ToyForce_Portugal Soluções: Todas as soluções de 
Gestão Inteligente e Qualidade de Energia Canal: O programa de 
Parceiros Power Advantage Partner da Eaton inclui três níveis de 
Parceira: Revendedores Registered; Revendedores Authorized; 
Revendedores Premium. Área de foco: Soluções para Home 
Office & Gaming e Software de Gestão de Energia Inteligente.

Responsável de contacto: 
Nuno Martins 
E-mail:
nmartins@ingecom.net
Web: 
www.efficientip.com
Soluções disponibilizadas: 
DNS, DHCP & IP Address Management. DNS Security. Network 
Management. Application Traffic Management. 
Principal área de foco: 
Gestão inteligente e segura de DNS, DHCP, IPAM (SmartDDI).

Responsável de contacto: 
Paulo Magalhães 
E-mail: 
pmagalhaes@easyvista.com
Web: www.easyvista.com/pt
Telefone da empresa: 218 051 320
Soluções disponibilizadas: 
EV Service Manager, EV Self Help, Goverlan Reach e ServiceNav
Programa de Canal: Não Aplicável
Principal área de foco: 
IT, HR, Customer Service, Facilities

Responsável de contacto: Paulo Campino 
E-mail: paulo_campino@epson.pt 
Web: www.epson.pt/portal 
Soluções disponibilizadas: Equipamentos de impressão 
Business Inkjet a frio e soluções MPS; Equipamentos de projeccção 
Profissional Laser e 3LCD; Soluções e equipamentos de Robótica, 
Realidade Aumentada (AR); Equipamentos para fabrico de papel a 
partir de papeis préviamente impressos. 
Programa de Canal: Epson Partner PLUS+. 
Principal área de foco: Economia circular, eficiencia energética e 
tecnologia sustentável para qualquer cliente.

Responsável de contacto: Renato Lopes 
E-mail: renatol@checkpoint.com 
Web: www.checkpoint.com/partners/channel/ 
Soluções disponibilizadas: Cibersegurança para a Cloud, Redes, 
Endpoints, Dispositivos móveis e IoT,  baseada em tecnologias de 
IA, automação e gestão de segurança unificadas, para prevenção de 
ciberataques de última geração. 
Programa de Canal: Programa centrado no conhecimento, 
preparação e colaboração para o crescimento do negócio via canal. 
Principal área de foco: Desenvolvimento de soluções de 
cibersegurança para prevenção de ciberataques de última geração.

Responsável de contacto: 
Nuno Martins 
E-mail: 
comercial_portugal@ingecom.net 
Web: 
https://cymulate.com/ 
Soluções disponibilizadas: 
Simulação de falhas de segurança com oito vetores de ataque (E‐
mail, Web, Phishing, Hopper, Endpoint, DLP, WAF, Ameaça Imediata).
Principal área de foco: 
Continuous Security Validation Across the Full Kill Chain.

http://www.epson.pt
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Responsável de contacto: João Moro, Portugal Indirect 
Hardware Growth & Pointnext Sales Manager
Web: Hewlett Packard Enterprise Partner Ready Portal– https://
partner.hpe.com/ 
Soluções disponibilizadas: Compute, Data Storage, 
Hyperconverged Solutions, Hybrid Cloud, Services (HPE Pointnext), 
as-a-Service (HPE GreenLake), Intelligent Edge (Aruba Mobility, 
Security, LAN, WLAN). Programa de Canal: Partner Ready 
Program e Partner Ready for Aruba, com níveis de especialização 
Platinum, Gold Silver e Business Partner. Principal área de foco: 
Hybrid Cloud, Service Provider e Aruba Networking.

Responsável de contacto: Rui Pinho 
E-mail: rpinho@fortinet.com 
Web: partnerportal.fortinet.com 
Soluções: Soluções de Cibersegurança e plataformas de Segurança de 
Redes: Firewall NGFW (Enterprise, UTM), Sandbox, Endpoint Protection, 
Endpoint Detection & Response, Anti-DDOS, Switching & Wireless, 
WAF, Application Delivery, E-mail protection, SIEM, SD-Branch, SOAR, 
Web Isolation, UEBA, EDR/MDR & Deception, ADC- Aplication Delivery, 
Automate Security, Crypto VPNs, Management & Analytics, Mobile 
Security, NAC, IoT Security, SCADA/ Industrial Control, SD-WAN, SASE, 
MSSP. Programa de Canal: Engage - Fortinet Partner Program.
Área de foco: End to end security.

Responsável de contacto: 
João Fonte 
E-mail: geral@factis.com 
Web: www.factis.com 
Soluções disponibilizadas: 
BMC FootPrints, Track-It! e Client Management. Ivanti. 4me 
ESM. MailStore. TeamViewer. Nakivo. ServersCheck. CybeReady. 
Serviços geridos IT infraestruturas e sistemas. 
Programa de Canal: Descontos de revenda quando aplicável. 
Área de foco: Serviços TI (IT Services) e Soluções de Gestão e 
Automação do Serviço TI (ITSM Solutions).

Responsável de contacto: Business Center E-mail: business.
center@ts.fujitsu.com Web: https://extranet.ts.fujitsu.com/s/
CPP/pt/Pages/default.aspx Soluções: Client Computing Devices 
(CCD), DATACENTER, Sistemas integrados de Computação e 
Armazenamento, Redes, SERVIÇOS de Suporte etc. Programa de 
Canal: O Programa de Parceiros SELECT é feito para fazer crescer 
o seu negócio. E a forma mais eficaz de o fazer é desenvolvendo 
a sua perícia em produtos e soluções Fujitsu através da 
especialização como Especialista SELECT. Área de foco: O foco 
do programa de Canal da FUJITSU, SELCET PARTNER PROGRAM é 
focado nas pessoas que constituem o nosso ecossistema. 

Responsável de contacto: José Bandeirinha
E-mail: Jose.Bandeirinha@hp.com Web: https://partner.hp.com/
Soluções: Soluções tecnológicas de computação, impressão e 
serviços de informática para Parceiros profissionais, de consumo 
e/ou utilizador final. Programa de Canal: Amplify, um programa 
desenhado à escala global, que visa acelerar a transformação 
digital, valorizando os Parceiros dedicados, assegurando a melhor 
experiência para o cliente. Principal área de foco: O programa 
Amplify visa a colaboração entre a HP e o Parceiro para que ambos 
tenham estratégias alinhadas e criem dinâmicas, aproveitando as 
vantagens competitivas de cada um.

Responsável de contacto: Eduardo Bentes
E-mail:
ebentes@generixgroup.com
Web: 
www.generixgroup.com/pt
Soluções disponibilizadas: 
Serviços EDI - Intercâmbio Eletrónico de Dados, Faturação 
Eletrónica, Portais Colaborativos, Software de Gestão de 
Armazéns (WMS), Software de Gestão de transportes (TMS)
Principal área de foco: 
Transformação digital da Supply Chain.

Responsáveis de contacto: Michael Chenyan, Head of 
Enterprise Business Group da Huawei em Portugal 
E-mail: michael.chenyan@huawei.com
Web: https://partner.huawei.com/ 
Soluções disponibilizadas: Enterprise Networking,  Enterprise 
Optical Transmission & Access, Storage, Data Center,  Intelligent 
Collaboration, Enterprise Wireless,  Digital Power. 
Programa de Canal: e+Partner: Sales Partner, Service Partner, 
Solution Partner, Talent Alliance Partner (Leaning Partner, ICT 
Academy). Área de foco: Wi-Fi 6, Storage, Modular Data Centers, 
UPS, Video Conferencing, DWDM, GPON.

Responsável de contacto: 
Ricardo Martinho, Presidente da 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: Empresa de soluções cognitivas 
em plataforma cloud com o objetivo de transformar os vários 
setores, como Serviços Financeiros - Bancos e Seguradoras; 
Telecomunicações; Energia; Produtos industriais; Administração 
Pública; Saúde; Retalho; Transportes.

Responsável de contacto: Antero Gama E-mail: marketing@
eticadata.com Web: www.eticadata.com Soluções: Soluções 
de gestão empresarial para organizações de diversas dimensões 
e setores de atividade. ERP, Gestão Comercial, Contabilidade, 
Recursos Humanos, Investimentos; Autogest Oficinas, Stands, 
Frotas, Rent-a-Car; CRM, E.Mobile, Gestão de Obras e Projetos, 
Apoio Pós Venda; Comércio Eletrónico; Fatura Eletrónica. Programa 
de Canal: O software ETICADATA é distribuído exclusivamente 
através de uma rede de mais de 200 Parceiros certificados, que 
integram o ETICADATA PARTNER PROGRAM. Área de foco: 
Desenvolvimento de soluções de gestão empresarial.

Responsável de contacto: 
Rui Nunes, Sales Manager Portugal e Angola 
Web: www.extremenetworks.com/partners
Soluções disponibilizadas: 
Fabricante do mercado de soluções de rede baseadas em cloud. 
Soluções para todos os ambientes de rede, do edge ao data center, 
soluções Wi-Fi6, segurança, gestão e analítica de rede. 
Programa de Canal: EPN Partner Program.
Principal área de foco: 
Hardware e Software para Redes de alta disponibilidade (Wired 
& WiFi).

Responsável de contacto:
Luis Miguel Cañete, Channel Manager Spain & Portugal 
E-mail: l.canete@f5.com  
Web: https://account.f5.com/partnercentral
Soluções disponibilizadas: F5 Brings Adaptive Applications to 
Life. F5’s automation, security, performance, and insight solutions 
enable adaptive applications that allow our customers to focus on 
their core business, boost speed to market, improve operations, 
and build trust with their customers.
Programa de Canal: www.f5.com/partners. 
Principal área de foco: Security, Cloud.

Responsável de contacto: Nuno Mendes
E-mail: comercial@eset.pt 
Web: www.eset.pt 
Soluções disponibilizadas: 
Authentication, Cloud Sandboxing Analysis, Cloud Security, 
Encryption, Endpoint Detection & Response, Endpoint Protection, 
File Server Security, Mail Security, Security Management, Threat 
Intelligence
Programa de Canal: Revenda, MSP
Principal área de foco: 
Cibersegurança

https://partnerportal.fortinet.com/English/
https://partner.huawei.com
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Responsável de contacto: 
Fernando Egido, Country Manager Portugal e Espanha
E-mail: fegido@infinidat.com Web: www.infinidat.pt
Soluções disponibilizadas: Soluções, produtos e serviços de 
armazenamento e protecção de dados com alta disponibilidade, 
fisico e na cloud, com extrema performance e com o mais baixo 
TCO mesmo em ambientes multipetabyte. Programa de Canal: 
Partner Program - Incentivos e iniciativas de desenvolvimento e 
apoio aos parceiros Principal área de foco: Gestão e retenção de 
dados corporativos, protecção de dados com rápida recuperação, 
enterprise continuity, retenção e conformidade..

Responsável de contacto: 
Juan Leal Cárdenas, General Manager da Lexmark Ibérica 
E-mail: sparecept@lexmark.com Web: www.lexmark.pt 
Soluções disponibilizadas: Lexmark cria tecnologias inovadoras 
de impressão em IoT e em cloud. Consumíveis. Managed 
Print Services. Soluções e serviços para os diversos setores 
económicos. Programa de Canal: Lexmark Connect Programme. 
Principal área de foco: Com o Lexmark Connect, terá acesso 
a soluções e tecnologias de impressão inovadoras, bem como a 
ferramentas, recursos e vantagens que ajudam a conquistar mais 
oportunidades de negócio.

Responsável de contacto: 
Luís Fernandes de Pinho, CEO 
E-mail: 
luis.pinho@maxiglobal.pt 
Web: www.maxiglobal.pt 
Soluções disponibilizadas: 
Desenho e implementação de soluções na área de data centers, 
tecnologias para edifícios, energia e comunicações.
Principal área de foco: 
Datacenter Solutions, Monitoring Systems, Power, Cooling, Security, 
Networking e Engineering..

Responsável de contacto:
Paulo Calado, Director de Desenvolvimento e Negócio de Parceiros 
E-mail: parceiro@microsoft.com 
Web: partner.microsoft.com/pt-pt 
Soluções: Apps & Infra (Azure), Data & AI (Azure), Modern 
Work (Office/Microsoft 365), Business Applications (Dynamics 
365), Surface e Hololens. Programa de Canal: Microsoft 
Partner Network, níveis “Membro da Comunidade”, “Subscrição 
Action Pack”, “Competências Silver”, “Competências Gold” e 
especializações avançadas. Área de foco: Desenvolvimento de 
Práticas de Serviços e Soluções Cloud. Mercados B2B.

Responsável de contacto: 
Patricia Figueiredo – Departamento de Marketing 
E-mail: patricia.figueiredo@lge.com 
Web: www.lg.com/global/business 
Soluções disponibilizadas: Digital Signage; Commercial TV, 
Hotel Solutions; Projecção; Monitores IT e MTV; Portáteis, Medical 
Imaging e Solução Global de Energias Renováveis dirigidas ao 
canal doméstico (Painéis Fotovoltaicos- PV e Baterias- ESS).
Programa de Canal: LG Pro Partner. 
Principal área de foco: Corporate, Saúde, Hospitality, Retalho, 
Educação, Infraestruturas, Transporte.

Responsável de contacto: Ignacio Villalgordo
E-mail: Ignacio.VillalgordoCastro@netapp.com 
Telefone: +34 679 936 396
Web: www.netapp.com/ e https://cloud.netapp.com/ 
Soluções Disponibilizadas: 
Gestão, Armazenamento, Protecção e Otimização de dados on-
premises e na Cloud.
Programa de Canal: NetApp Unified Partner Program.
Principal área de foco: Armazenamento, Backup, Software, 
VDI, Hiperconvergência, Otimização e Automação de Serviços e 
Infraestrutura de Cloud e Redução de Custos.

Responsável de contacto: 
Markus Krammer
E-mail: info@nfon.com 
Web: www.nfon.com/pt/ 
Soluções Disponibilizadas: 
A NFON é o único fornecedor pan-europeu de PBX em cloud. 
Com o Cloudya, a NFON oferece uma solução para comunicações 
avançadas empresariais na cloud. Outras soluções premium e do 
setor completam o portfólio no campo das comunicações cloud.
Principal área de foco:
Fornecedor pan-europeu de Comunicações na cloud.

Responsável de contacto: 
Paulo Rosa
E-mail: paulo.rosa@infor.com 
Web: www.infor.com/pt-br/partners Telefone: 939 849 946
Soluções disponibilizadas: Cloud Suites para ERP, WMS, SCM, 
SCE, EPM, BI
Programa de Canal: Alliance Partner, Channel Partner, Services 
Partners.
Principal área de foco: Soluções completas para empresas e 
corporações em modelo SaaS, adaptáveis a modelos hibridos e 
com plataforma tecnológica para transformação digital.

Responsável de contacto: Pedro Clímaco, Trade Marketing Specialist | 
José Ferreira, Indirect Channel Manager
E-mail: pedro.climaco@konicaminolta.pt | jose.ferreira@konicaminolta.
pt  Web: www.konicaminolta.pt/pt-pt/programadeparceiros Soluções: 
áreas de negócio: Printing Solutions & Optimized Print Services, 
Managed Content Services & Business Process Services e Infrastructure 
Managed Services & Workplace Hub.Canal: A Konica Minolta atualizou 
o Programa de Canal  no ano fiscal 2021. A rede terá acesso a novos 
níveis de especialização em diferentes áreas, a um plano de certificação 
dedicado e um novo pacote de benefícios completamente revisto. 
Principal área de foco: Printing Solutions e IT Services 

Responsável de contacto: Ana Silva 
E-mail: Ana.silva@kaspersky.com 
Web: www.kaspersky.pt |  www.kasperskypartners.com  
Soluções disponibilizadas: Endpoint Security Solutions (Cloud 
ou On-Permises Management); System Management Solution; 
Security for Virtualization; Mobile Security & MDM; DDoS 
Protection; KATA - Anti Targeted Attack; Security for Data Centers; 
Fraud Prevention Solution; KICS - Industrial Cyber Security; 
Security Intelligence Services; Cyber Security Awareness. 
Programa de Canal: Kaspersky United, Programa Europeu de 
Parceiros B2B. Principal área de foco: Cyber Security Software.

Responsável de contacto: 
Patricia Nunez, Iberia Channel Manager
Sérgio Baltasar, Channel Account Manager para Portugal
E-mail: lenovoptinfo@lenovo.com, sbaltasar@lenovo.com 
Web: www.lenovopartners.com Telefone: 915 407 283
Soluções disponibilizadas: 
PC & Smart Devices, Data Center Infrastructure 
Programa de Canal: Lenovo Partner Engage com os níveis 
Authorized, Silver, Gold e Platinum. 
Principal área de foco: PC & Smart Devices, Datacenter 
Infrastructure.

Responsável de contacto: Agustin de Los Frailles, Iberia Director 
João Carvalho, Portugal Sales Manager | Bárbara Silva, B2B Sales 
Manager E-mail: agustin.frailes@tpv-tech.com | Joao.Carvalho@
tpv-tech.com | barbara.silva@ebs.com.pt Web: https://www.philips.
pt/c-m-so/monitores Soluções disponibilizadas: A MMD-Monitors 
& Displays Holding BV comercializa e vende exclusivamente displays 
LCD da marca Philips em todo o mundo sob licença de marca registada 
da Koninklijke Philips NV. Principal área de foco: Fornecedores de 
monitores para o mercado empresarial. Além de monitores, o portefólio 
foi expandido com periféricos, que incluem ratos, teclados, headsets e 
tapetes. É o maior fabricante de monitores do mundo.

https://www.konicaminolta.pt/pt-pt/
http://www.lenovopartners.com
https://partner.microsoft.com/pt-pt
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Responsável de contacto: Tiago Caldas, Sales Director South 
Region, OKI Europe E-mail: shinrai-portugal@okieurope.com 
Web: www.oki.com/pt 
Soluções: Orientadas para mercados verticais incluindo retalho, 
artes gráficas, educação, saúde, hotelaria, construção, engenharia, 
e outros, as soluções de impressão OKI são reconhecidas pela 
sua inovação, fiabilidade, flexibilidade de suportes e excelente 
qualidade de cor. Programa de Canal: Programa de Parceiros OKI 
Shinrai. Principal área de foco: Impressão de transfer digital; 
produção ligeira, packaging e sinalética; etiquetas; impressão com 
DICOM para imagiologia médica.

Responsável de contacto: Ricardo Nobre 
E-mail: ricardo.nobre@oracle.com 
Web: www.oracle.com/pt/partnernetwork/ 
Soluções disponibilizadas: 
IaaS, Systems, Engineered Systems, Cloud@Customer, Storage, 
PaaS, Data Management, Big Data, Artificial Intelligence, Security, 
Integration, SOA, ECM, Analytics, SaaS, Marketing Automation, 
Sales, Service, ERP, SCM, EPM, HCM. 
Principal área de foco: Sistemas, Infrastructure & Platform, 
aplicações de negócio transversais, aplicações negócio verticais 
para ambientes on premises e/ou cloud.

Responsável de contacto: Paulo Vieira, Regional Sales Manager 
Portugal 
Web: www.paloaltonetworks.com 
Telefone: 217 230 704 
Soluções disponibilizadas: Soluções de Segurança Empresariais 
de Firewall, Endpoint e Cloud. 
Programa de Canal: Nextwave Partner Program com os níveis 
Diamond, Platinum, Innovator e Registered. Permite aos Parceiros 
efetivar as várias formações para poderem garantir a entrega dos 
projetos com qualidade e eficiência necessária. 
Área de foco: Visibilidade aplicacional e de superfície de ataque.

Responsável de contacto: Ricardo Parreira, CEO
Rogério Canhoto, CBO
 Jorge Guimarães, Partner Success Director
E-mail: info@phcsoftware.com 
Web: www.phcsoftware.com
Soluções disponibilizadas: 
A PHC desenvolve software de gestão que ajuda as empresas a 
responder aos desafios de negócio. Para isso, a empresa apresenta 
os produtos PHC CS e PHC GO, que se adaptam à diferentes 
empresas e necessidades.
Principal área de foco: Software de gestão.

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:
Adrian Groba 
E-mail: adriangroba@qnap.com 
Web: 
www.qnap.com/solution/partner-program/pt-pt/ 
Soluções disponibilizadas: 
NAS, SAN, Switches e Routers. 
Programa de Canal: 
QNAP Partner Program 
Principal área de foco: 
Armazenamento e Networking.

Responsável de contacto: Renato Adrião  E-mail: renato.adriao@redhat.
com Web: https://connect.redhat.com/ Soluções: Linux, Virtualization, 
Software Defined Storage, OpenStack - IaaS Cloud Platform, Ansible - 
DevOps Language, JBoss - Application Sever, SOA Platform, BRMS, BPM, 
OpenShift, Continuous container based development platform, Single 
Sign-On, Kubernetes Cluster Management. Programa de Canal: Redhat 
Connect (Ready, Advanced e Premier) - Solution Provider Program, ISV 
Program, GSI Program, Cloud & Service Provider Program, Embedded 
Program. Área de foco: OpenSource Enterprise software, Openstack, 
Management of Private and Hybrid Containers Platforms, IaaS, XaaS, 
DevOps, Containers, Middleware, Kubernetes, IoT, Edge, Business Rules, 
SOA, Business Process Management, Training and Certification, Consulting.

Responsável de contacto: Jorge Silva – Diretor Indirect 
Channels E-mail: jsilva@ricoh.pt Web: www.ricoh.pt 
Soluções: Impressoras e multifunções para todos os segmentos 
- pessoal, comercial e industrial. Várias tecnologias como Laser 
para segmentos office, Latex e UV para grande formato, Jato Tinta 
DTG para impressão têxtil direta. Software de gestão documental 
profissional Docuware. Programa de Canal: Ricoh European 
Partner Program, com distribuidores monomarca ou multimarca e 
várias ferramentas de suporte. Principal área de foco: Soluções 
de impressão globais para todas as organizações. Soluções de 
gestão documental profissional e workflow.

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 Datacenters.  
Programa de Canal: Rittal IT Partner Programme e Canal de 
Distribuição. Área de foco: De Micro Datacenters a Hyper Scale 
Datacenters, passando por Edge Datacenters, incluindo Salas de Alta 
Segurança, Bastidores, PDU’s, Monitorização, Deteção e Extinção de 
Incêndios, Energia, etc.

Responsáveis de contacto: Filipa Gomes Pereira, Ana Ribeiro e 
Hugo Oliveira (Sales Directors)
E-mail: filipa.gomespereira@sage.com, ana.ribeiro@sage.com e 
hugo.oliveira@sage.com
Web: http://sage.pt/
Soluções disponibilizadas: Faturação, Salários e Recursos 
Humanos, Gestão e ERP, Contabilidade. 
Programa de Canal: Sage Partner Program: Distribuidores, 
Contabilistas, ISVs Globais e Locais; Parceiros ISVs. 
Principal área de foco: Faturação, contabilidade, gestão de RH e 
gestão integrada.

Responsáveis de Contacto: Pedro Miguel Fernandes, Mobile 
Channel Division Manager e Jorge Horta, Professional Displays 
Channel Sales Manager. E-mail: p.fernandes@samsung.com  
e jorge.horta@samsung.com Web: www.samsung.com/pt/
business/ e https://partnerhub.samsung.com Soluções: 
Mobilidade, Sinalética Digital, Monitores e Componentes, soluções 
de LED Wall indoor e outdoor. Canal: Mobile Valued Partners 
(MVP) e Samsung Team of Empowered Partners (STEP para 
Professional Displays). Área de foco: Soluções de Produtividade 
e Gestão para Mobilidade; Segurança Samsung Knox; POS Móvel; 
Pagamentos Móveis; Soluções para Hotelaria; Sinalética Digital.

Responsável de contacto: Tomás Juárez, Channel Manager 
Nutanix Iberia E-mail: tomas.juarez@nutanix.com Web: 
my.nutanix.com Soluções: Líder mundial em software de gestão 
de infraestruturas multicloud (privadas ou híbridas), em qualquer 
lugar e a qualquer escala. Programa de Canal: Elevate Reseller 
Partner Program. Um programa de Parceria integrado e baseado em 
competências que oferece boas recompensas com o investimento 
em experiência Nutanix. Área de foco: Programa de Parceiros 
certificados que identifica claramente os requisitos e benefícios 
segundo os três níveis de Parceria; Authorized Partner, Cloud 
Professional e Cloud Champion

http://sage.pt/
https://www.paloaltonetworks.com
http://www.oki.com/pt
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Responsável de contacto: Estrela Ramos, Responsável de 
Marketing 
E-mail: estrela.ramos@socomec.com Web: www.socomec.pt 
Soluções disponibilizadas: Especialista em soluções de elevada 
qualidade de energia. UPS para redes/centros de dados. Sistemas 
de Transferência. Rectificadores. Interruptores e Comutadores de 
Potência. Contadores e Sistemas de Monitorização de Energia.. 
Programa de Canal: Socomec Partner. 
Principal área de foco: Centros de Dados. Tecnologias de 
Informação. Cuidados de Saúde. Infra-estrutura. Energia. Indústria. 
Edifícios.

Responsável de contacto: Pedro Mello 
E-mail: pedro.mello@sophos.com
Web: www.sophos.com 
Soluções disponibilizadas: Soluções de Cibersegurança, 
Intercept X, XDR, Managed Threat Response (MTR), Rapid 
Response (RR), XGS Firewall, Cloud Optix, Intercept X for Server, 
Email, Mobile, Wireless, Switching, Phish Threat.
Programa de Canal: Sophos Global Partner Program (Authorized, 
Silver, Gold, Platinum).
Principal área de foco: Soluções de Cibersegurança. Proteção de 
redes, endpoints, servidores, mobile, e-mail e cloud.

Responsável de contacto: Sergio Martinez, Country Manager 
Iberia E-mail: smartinez@sonicwall.com Web: https://www.
sonicwall.com Soluções: Sonicwall fornece produtos e soluções 
para construir uma plataforma de defesa multi-camadas e em tempo 
real para prevenir, detectar e bloquear todos os tipos de ameaças 
cibernéticas, com firewalls de próxima geração, endpoint avançado, 
WIFI seguro, switches, acesso remoto seguro no local e na nuvem, 
segurança de e-mail, Office 365 e SaaS.. Programa de Canal: 
Programa do Canal “Securefirst” com quatro níveis (Registered, Silver, 
Gold e Platinum). Área de foco: Ciber-segurança para empresas 
distribuídas, administração pública, saúde, educação e PMEs.

Responsável de contacto: Carolina de Sousa E-mail: carolina.
sousa@soti.net Web: https://www.soti.net Soluções: A Plataforma 
SOTI ONE dá-lhe controlo e visibilidade completos em todos os seus 
dispositivos móveis no terreno: smartphones, tablets, computadores, 
dispositivos robustos, impressoras industriais e muito mais. Temos 
uma solução de gestão da mobilidade empresarial para lidar com 
todos os requisitos de mobilidade críticos do negócio.Programa de 
Canal: O premiado Programa Altitude Partner’s da SOTI fornece aos 
Revendedores, OEMs e Integradores de Sistemas acesso instantâneo a 
programas de vendas e formação, juntamente com várias ferramentas 
de marketing. Área de foco: SaaS especializado em Mobilidade critica.

Responsável de contacto: Antonio Sáez
E-mail: antonios@supermicro.com 
Web: www.supermicro.com 
Soluções: Soluções de computação end-to-end para Data Center, 
Cloud computing e embedded markets, servidores, armazenamento, 
blade, workstations, racks, dispositivos de rede, server management 
software e technology support and services. Programa de Canal: 
Programa de Canal – Facultativo Área de foco: Data Center, HPC 
and Engineering, CSP, Telecom, Bank, Consulting and Insurance, 
Industry, Transport, Distribution and Logistic, Medical and Health, 
Defense and Aerospace, ISV, Security e Surveillance.

Responsável de contacto: Jorge Saez E-mail: jorge.saez@
veritas.com  Web: https://partnernet.veritas.com/ Soluções: A 
Veritas está exclusivamente preparada para ajudar as organizações 
de todas as dimensões a conquistar a complexidade de gerir e 
proteger os seus dados críticos de negócio. Através do portfólio 
integrado de produtos, fornecemos uma experiência unificada de 
gestão de dados que proporciona um desempenho e versatilidade 
incomparáveis. Principais produtos: Netbackup, Netbackup SaaS 
Protection e Backup Exec. Canal: Veritas Partner Force Program 
em que existem quatro níveis de Parceira: Registered, Silver, Gold e 
Platinum. Área de foco: Ransomware resiliency, Cloud, Compliance.

Responsável de contacto: Vítor Pires, responsável do Canal 
(SOHO – Produtos de Consumo) | Carlos Estevão, responsável do 
Canal (Enterprise – Produtos SMB)
E-mail: vitor.pires@tp-link.com | Carlos.estevao@tp-link.com 
Web: www.tp-link.pt 
Soluções: Hardware e serviços de rede Wi-Fi para consumidor 
final e empresas. Programa de Canal: A TP-Link tem um 
Programa de Canal para a área de consumo (Resseler Program) e 
outro Programa de Canal para mercado SMBs (Partner Program). 
Área de foco: Área de redes empresariais para mercado PMEs, 
onde disponibiliza hardware de rede e serviços de apoio.

Responsável de contacto: 
Rodolfo Estrompa, Strategic Partner Business Manager 
E-mail: restrompa@vmware.com 
Web: https://www.vmware.com/partners.html 
Soluções disponibilizadas: 
Soluções Cloud, de modernização de aplicações, networking, 
segurança e espaço de trabalho digital. 
Programa de Canal: Partner Connect. 
Principal área de foco: As soluções de VMware ajudam os 
clientes a oferecer qualquer aplicação, em qualquer cloud e 
dispositivo.

Responsável de contacto: Miguel del Moral, Channel Sales leader 
Iberia E-mail: Miguel.Delmoral@vertiv.com Web: https://partners.
vertiv.com/Portugese/ Soluções: Sistemas UPS monofásicos 
e trifásicos, PDUs básicos e inteligentes, Bastidores livres e de 
contenção, Arrefecimento de precisão, Consolas KVM, Monitorização 
de infraestruturas e centros de dados, Serviços de Start-Up e 
Life-Cycle. Programa de Canal: VPP Vertiv Partner Program para 
distribuidores e VIP Vertiv Incentive Program para parceiros de canal.
Área de foco: Soluções integradas de proteção e distribuição 
de energia, arrefecimento e integração em bastidores, para 
infraestruturas críticas IT em centros de dados e aplicações Edge.

Responsável de contacto: 
Ana Sofia Garcia, Multibrand Channel Manager 
E-mail: xeroxportugal@xerox.com 
Web: www.xerox.pt 
Principal área de foco/ Soluções Disponibilizadas: 
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”.

Responsável de contacto: Carlos Vieira, Country Manager, Portugal & 
Espanha E-mail: portugal@watchguard.com Web: www.watchguard.
com Soluções: Appliances Firewall, Firewalls virtuais e na cloud, 
Autenticação multifator (MFA), Wireless Access Points, Wireless 
Intrusion Prevention (WIPS), Segurança Avançada de Endpoint (EDR), 
Antivírus de Endpoint, Gestão de Vulnerabilidades, Proteção de Dados 
Pessoais, Proteção ao nível do DNS. Programa de Canal: WatchGuard 
ONE com vários níveis de Parceiros: Silver, Gold, Platinum e MSSP. 
Área de foco: A WatchGuard Technologies, Inc. é líder global na área 
das soluções de segurança de rede, das Wi-Fi seguras, da autenticação 
multi-fator e da proteção avançada de endpoints. 

Responsável de contacto: Sara Buisel (Parceiros Estratégicos 
Mundiais) / Céu Mendonça (Parceiros Estratégicos Nacionais) 
E-mail: sara.buisel@sap.com, ceu.mendonca@sap.com 
Web: https://partneredge.sap.com/en/welcome.html 
Soluções disponibilizadas: RISE with SAP, SAP S/4HANA, 
SAP Business Technology Platform, Customer Experience, Human 
Experience Management, Intelligent Spend Management, entre 
outras. Programa de Canal: SAP PartnerEdge 
Principal área de foco: ERP de última geração e disponibilização 
abrangente de soluções, através de subscrição, que visam a 
transformação de cada cliente numa empresa inteligente.
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CPCDI, S.A.
Localidade: Guifões
Contacto: Eunice Graça
E-mail: cpcdi@cpcdi.pt | eunice.graca@cpcdi.pt
Telefone: 229 570 200
Principais marcas distribuídas: Microsoft, HP, Hewlett Packard, 

Acer, APC, Asus, Brother, Benq, Canon, Conceptronic, Corsair, D-Link, 
Dynabook, Eaton, Edimax, Equip, Ewent, Epson, Genius, Hp, Hpe, Huawei, 
Kingston, Lenovo, Levelone, Lg, Microsoft, Msi, Napofix, Ngs, Norton 
Lifelock, Nikon, Olympus, Razer, Samsung, Sony, Targus, Tp-Link - 
Tomtom, Toshiba, Transcend, Trust, Western Digital, Wingsys.

Databox Informática, S.A.
Localidade: Massamá
Contacto: José Branco Neves - Commercial Director
E-mail: j.neves@databox.pt  
Web: www.databox.pt
Telefone: 214 308 400
Principais  marcas distribuídas: Acer, Adobe, AMD, AOC, APC, 
Apple, Aruba, Assa Abloy, Asus, Autodesk, Aver, Barkan, Birch, Bosch, Box 
Systems,  Brother, Canon, Cat, Cisco, Conceptronic, Cooler Master, Corel, 
Creative, Datacard, Datalogic, Dell Technologies, Delta, Dibal, Digitus, 
D-Link, Dynabook, Eaton, Ednet, Elo Touch, Energizer, Epson, Equip, Ewent, 

Fagor, Fellowes, Fonestar, Freecom, Fujifilm, Fujitsu, Garmin, Hammer, 
Hikvision, Hitachi, Honeywell, HP, HP Enterprise, HP Official Licensee, IBM, 
Intel, Iris, JBL, Kaspersky, Kingston, Kramer, Lenovo, Level One, Lexmark, 
LG, Liebherr, Lifetech, Linksys, Logitech, Mcafee, Meetio, Mercusys, 
Metronic, Microsoft, Mooov, Motorola, Napofix, Nedis, NGS, Olirack, 
Pantum, Panzer Glass, Philips, Pioneer, Planet Buddies, Port, Primux, Qnap, 
Sage, Samsung, Seagate, Sennheiser, Sitten, Skullcandy, Socomec, Sony, 
Spc, Spirit Of Gamer, Storagecraft,  Surefire, Symantec, Synology, Targus, 
Thomson, Toshiba, TP- Link, Trust, UAG, Ubiquiti, Unyka, Urban Factory, UR 
Fog, Varta, Verbatim, Vestel, Viewsonic, Vogels, Wacom, Western Digital, 
Wiko, Wisi, WP-Rack, Xerox, Xiaomi, Zebra.

Distr-IT - Tecnologias de Informação e Multimédia Lda. 
Localidade: Linda-a-Velha
Contacto: Jaime Melância 
E-mail: jaime.melancia@distr-it.pt  

Web: www.distr-it.pt 
Telefone: 214 159 205
Principais marcas distribuídas: Poly (Polycom + Plantronics) - Silver 
Partner, Yamaha UC - Distribuidor.

Ésistemas 
Contacto: Paulo Duarte, Diretor Comercial 
E-mail: geral@esistemas.pt  Web: www.esistemas.pt 
Soluções disponibilizadas: soluções audiovisuais para ensino, 
mercado corporate, governo e segurança, museus e entretenimento, 
hospitais, bancos, hotéis, turismo, ginásios, shoppings, casinos, casas de 
culto e retalho.

Programa de Canal: consultoria em projetos audiovisuais, serviços 
especializados de instalação de soluções av e soluções de: colaboração, 
videoprojeção, led walls, vídeo e áudio profissional, videoconferência, 
webcast e streaming, digital signage, tecnologias interativas, controlo e 
automação e mobiliário audiovisual.
Principal área de foco: Consultoria e distribuição de soluções 
audiovisuais profissionais.

Crayon 
Localidade: Lisboa
Contacto: João Carvalho  
E-mail: joao.carvalho@crayon.com  

Web: www.crayon.com/pt/channel-partner/ 
Soluções disponibilizadas: Microsoft, AWS, Vmware, Veeam.
Principal área de foco: Azure, AWS, M365.

diretório de distribuidores e VADs
Ajoomal Asociados S. L.
Localidade: Almada
Contacto: Fernando Pimenta Santos
E-mail: portugal@ajoomal.com
Web: www.ajoomal.pt

Telefone: 211 302 194
Principais marcas distribuídas: 
Barracuda, Cososys, Datto, GFI, LogPoint, Lookout, Progress, Portnox, 
Neverfail, Orcam, Opswat, Peplink, Progress, Prot-On, Rackmount-IT, 
SecurAge, Silent Circle, Sophos, SGBox, Teramind, Thales, Watchguard.

Arrow ECS Portugal
Localidade: Lisboa 
Telefone: + 351 218 933 100 
Web: www.arrow.com/ecs/pt/ 
Contacto: José Charraz
Principais marcas distribuídas: Algosec, Alibaba Cloud, Allot, Aruba 
Networks, AWS, BitTitan, Broadcom, Carbon Black, Check Point, Citrix, 

Commvault, Dell Technologies, Densify, F5, FireEye, Fortinet, Gemini, 
Hewlett Packard Enterprise, Hitachi, Huawei, IBM, IBM Cloud, Infinidat, 
Infoblox, Ixia, Lenovo, LightSand, Micro Focus, Microsoft, NetApp, 
Nutanix, Nvidia, Oracle, Pulse Secure, Pure Storage, Quantum, Radware, 
Red Hat, Snyk, Splunk, SUSE, Swivel Secure, Symantec, Tenable, Trend 
Micro, Vectra AI, Veeam, Veritas, Viewtinet, VMware, Zimbra.

Bechtle
Contacto: Armando Seixas, Managing Director 
E-mail: sales@bechtle.pt Web: www.bechtle.com/pt
Soluções disponibilizadas: Enquanto prestadores de serviços para 
arquitecturas de IT preparadas para o futuro, a clássica infra-estrutura 

informática é-nos tão importante como temas actuais como digitalização, 
nuvem, modern workplace, segurança e TI como serviço. Mais de 50 000 
produtos de hardware e software estão disponíveis na loja online, em 
plataformas de eProcurement individualizadas e por contacto telefónico.
Principal área de foco: Soluções de TI para o mercado empresarial.

Caseking Iberia, Lda.
Localidade: Rio de Mouro
Contacto: Mário Osório, Sales Operation Director Iberia
E-mail: mosorio@caseking.pt
Web: www.caseking.com.pt
Principais marcas distribuídas: Noblechairs, Nitro Concepts, 

Kolink, EndGame Gear, Streamplify, KING MOD Systems, Thermal 
Grizzly, Glorious PC GR, Ducky, Phanteks, Lian Li, Seasonic, Aerocool, 
ThunderX, Playseat, Axagon, CableMOD, Cryorig, Florpad, Fractal Design, 
IFixit, Jonsbo, Label the Cable, Nanocable, Raijintek, Super Flower, 
Thermaltake, Tooq, Team Group, Xtrfy, Zalman.

Charmex Internacional S.A.
Localidade: Rua dos Pinheiros, n.158 1º Esq.
2820-567 Charneca da Caparica, Cacém
Contacto: Bruno Couto
E-mail: bcouto@charmex.net
Web: www.charmex.net

Telefone: 910 688 231
Principais marcas distribuídas: 
Samsung, Lg, Sony, Roland, Christie, Clevertouch, Kramer, Novastar, 
Poly, Projecta, RGBlink, Evoko, Elmo, Sharp, SMS, Gefen, Stem Audio, 
AVStumpfl, Traulux, Unilumin, Vision, Vivitek.

http://www.databox.pt
http://www.cpcdi.pt
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Ingram Micro Portugal
Localidade: Oeiras e Sintra
Contacto: Pedro Fernandes
E-mail: pt.comercial@ingrammicro.com
Web: https://pt-new.ingrammicro.com/
Telefone: +351 219 154 340
Principais marcas distribuídas: AOC, Adidas, Adobe, Alcatel, APC 
by Schneider, AssMann, Asustek, Axis, Bang & Olufsen, Barracuda, 

Benq, Brother, Canon, Cisco, Citrix, Crucial, Datacore, Datalogic, Dell, 
D-Link, Dynascan, Eaton, Elotouch, Epson, Fujitsu, Getac, Honeywell, 
HP Supplies, iFrogz, Intel, Jabra, Kingston, Kioxia, Kobo, LG, Logitech, 
Marshall, Microsoft, Netgear, Nokia, Nvidia, Owl Labs, Philips, Poly, 
Salicru, Samsung, Seagate, Sonicwall, Startech, TCL, Tomtom, UiPath, 
Urbanears, V7, Vertiv, Western Digital, Xerox, Xiaomi, Xiaomi-Pocophone, 
Zagg, Zebra, Zyxel.

jp.di
Localidade: Porto (sede) e Lisboa (delegação)
Contacto: Ricardo Ferreira
Web: www.jpdi.pt
Telefone: 229 993 900
Principais marcas distribuídas: Acer, Aerocool, Alpha, Amazfit, Amd, 
Apc, Apple, Approx, Arcserve, Asus, Asustor, Bit4id, Brother, Conceptronic, 

Coolbox, Cyberscopic, Datalogic, Ddigital, Devolo, Eaton, Epson, Equip, 
Fujitsu, Hama, Hanns.G, Harman Kardon, Hisense, Honeywell, Hp, Hpe, Intel, 
Jbl, Kaspersky, Kingston, Kioxia, Lenovo, Lexmark, Lg, Mars Gaming, Maxcom, 
Mercusys, Microsoft, Mobilis, Motorola, Msi, Napofix, Nox, Oki, Pny, Polaroid, 
Qnap, Roidmi, S3plus, Samsung, Sandisk, Seagate, Sennheiser, Sophos, Spc, 
Storex, Sunmi, Tacens, Team Group, Thunderx3, Toshiba, Tp-Link, Transcend, 
Trust, Tsunami, Vawlt, Wd, Xerox, Xiaomi, Yeelight, Zebra, Zonerich.

ITANCIA Portugal
Localidade: Porto Salvo
Contacto: Pedro Serra
Web: https://itancia.com/?lang=pt-pt
Telefone: 210 027 880

Principais marcas distribuídas: 
Again, Alcatel-Lucent Enterprise, Atos Unify, Cel-Fi, Ekahau, EPOS, 
Extreme Networks, Gigaset, Jabra, Konftel, LG, Poly, Senhasegura, TP-
Link, Vogel’s, Yeastar, Zyxel.

Ingecom Portugal
Localidade: Lisboa 
Contacto: Maria Severino
E-mail: comercial_portugal@ingecom.net 
Web: www.ingecom.net | Telefone: +351 963 969 749

Principais marcas distribuídas: AlgoSec, AlienVault, Allot, Array 
Networks, Bitdefender, Cybonet, Cymulate, EfficientIP, ExtraHop, 
Forcepoint, Forescout, Four9s, Garland Technology, Guardicore, KELA. 
Medigate. MobileIron, Netwrix, Okta, Rapid7, ReSec, Sealpath, Thycotic, 
Vicarius, Viewtinet. Yubico, ZeroFox e Zimperium.

Lidera Networks
Localidade: Lisboa
Contacto: Rui Monteiro, Canal Corporativo BDM
E-mail: rui.monteiro@lidera.com
Web: www.lidera.com 

Telefone: 913 593 456
Principais marcas distribuídas: Acronis, BlackBerry, Botech, 
CyberArk, Sumo Logic, ElixTech, Fortanix, Invicti, Ivanti, Trellix (McAfee & 
FireEye mesclam), Kaspersky, Privafy, SailPoint, Securonix, SmartFense, 
SonicWall, Sumo Logic, WatchGuard. 

Listopsis
Localidade: Lisboa
Contacto: Inês Pita, Diretora Geral
E-mail: lisboa@listopsis.pt

Web: www.listopsis.pt 
Telefone: 217 100 600
Soluções disponibilizadas e áreas de foco: Soluções de Printing, 
MPS e DaaS; Projetos de Informática; Barcode Printers; Display Solutions.

Lusomatrix - Novas Tecnologias De Electronica Profissional, Lda.
Localidade: Lisboa
Contacto: Amélia Lopes
Web: www.lusomatrix.pt
Telefone: 218 162 625

Principais marcas distribuídas: 
AudioCodes, MTX-Terminals/Webdyn, Axiomtek, ASOCS, Thales, 
Hammond Manufacturing, Hypermedia, Poynting, Microchip, Mitel 
Networks, Advantech, TDK-Lambda, Lantronix.

Minitel
Localidade: Lisboa
Contacto: João George
E-mail: info@minitel.pt
Web: www.minitelnext.pt | www.minitel.pt
Telefone: 213 810 900
Principais marcas distribuídas: Creative: Adobe Sign Velocity  
Partner, Adobe Education Elite Partner, Adobe Creative Cloud, FileMaker, 
Lumion, Magix  | Networking e Segurança de Rede: Ubiquiti 

Networks, Endian, EnGenius Networks | Cibersegurança: Ransomware 
& Malware – Webroot SecureAnywhere, Browser Phishing – Webroot 
DNS Protection & Ermes Intelligent Web Protection, Email Phishing 
-Endian, Roubo de dados internos – DeviceLock DLP | Storage, Backup 
& Disaster Recovery: InfoInfortrend, Unitrends , Carbonite Endpoint 
,Carbonite Microsoft 365 backup  , Carbonite Server , Datto BCDR | 
MSP, Prestação de Serviços Geridos: Datto RMM, Autotask PSA, 
Connectwise, It Glue | Componentes: Exabyte, Hypertec, Transcend, 
PSA.

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: 
Palo Alto Networks, Gigamon, Fujitsu,Allot,  Proofpoint, Tufin, 
Imperva, Infoblox, Extreme Networks, LogRhythm, One Identity, 
Picus,Exabean,Cloudian, Nutanix, Sentinel One,  Nozomi, Netskope, 
Mellanox,Arista, Guardicore, Morpheus Data, Opengear,  Rubrik, Druva, 
Cyberbit, Hycco, Thales.

Esprinet Portugal, Lda
Localidade: Porto
Contacto: Miguel Peixoto, Diretor Comercial
E-mail: suporte-pt@esprinet.com
Web: www.esprinet.com 

Telefone: 220 160 500
Principais marcas distribuídas: Acer, Aoc, Philips, Lenovo, 
Dynabook, Lg, Xiaomi, Asus, Otterbox, Hp Supplies, Dell, Xerox, Sandisk, 
Western Digital, Logitech, Wacom, Crucial, Hercules, Thrustmaster, 
Corsair, El Gato, Pocket Book, Celly, Nilox.

Todas as informações sobre marcas distribuídas são da responsabilidade das empresas que constam neste diretório.
O IT Channel não faz a distinção sobre quais as marcas que têm acordos diretos com os distribuidores, das que estão em sub-distribuição.

http://www.jpdi.pt
http://www.ingecom.net
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Multimac Business Solutions
Localidade: Lisboa, Porto e Faro
Contacto: Paulo Antunes – Country Manager
E-mail: pantunes@multimac.pt
Web: www.multimac.pt

Telefone: 218 161 360
Principais marcas distribuídas: 
Sharp, Lexmark, Philips, Clevertouch, Unibind, Multixop, Xopvision, Mx 
Datalean,Dynabook, Cashlogy.

Optivisus
Localidade: Lisboa
Contacto: José Câmara
E-mail: optivisus@visus.pt | jcamara@visus.pt
Web: www.visus.pt

Telefone: 217 910 787 
Principais marcas distribuídas: 
Vivotek, Mobotix, Draytek, SC&T, Olivetel, Cybonet, Intellinet, 
Manhattan, QNAP, Uniview.

Tech Data Portugal
Localidade: Lisboa e Porto
Contacto: Fátima Farinha 
E-mail: fatima.farinha@techdata.com
Web: www.techdata.pt
Telefone: 214728400 | 707 200 016

Principais marcas distribuídas: Acronis, Adobe, AWS, AMD, APC, 
Apple, Autodesk, Axis, Barco, Bittitan, Bose, Broadcom, Canon, Cisco, 
Corel, Crucial, Dell, D-Link, Eaton, Epson, Ergotron, HP Enterprise, HP Inc, 
Intel, Jabra, Kingston, Lenovo, Mellanox, Micron, Microsoft, Nec, Newstar, 
Promethean, QNAP, Quest Software, RSA Security, Samsung, SanDisk, 
Seagate, Sony, Symantec, Targus, Veeam, Vertiv, Western Digital, Xerox.

Tenmega
Localidade: Odivelas
Contacto: Maria José Brito
E-mail: mjose.brito@tenmega.pt
Web: www.tenmega.pt

Telefone: 219 345 480 
Principais marcas distribuídas: 
Backmann, Belden, Facemate, General Cable, Hirschmann, Leviton 
(Brand-Rex), Monolyth, Panduit, Rittal, Simon.

V-Valley Portugal
Localidade: Lisboa
Contacto: Paulo Rodrigues, Head of V-Valley Division
Ricardo Pinto, Head of V-Valley Enterprise Security
E-mail: V-ValleyPortugal@v-valley.com
Web: www.v-valley.pt

Telefone: 211 354 657 
Principais marcas distribuídas: A10, Acronis, Adobe, Arcserve, 
Broadcom,Checkpoint, Cloudflare, Corel, Datalogic, Entrust/ Exagrid, 
Fujitsu, Hitachi, Kaspersky, Microfocus, Microsoft, Mobotix, Poly, 
Poynting, Red Hat, Ribbon, Ruckus, Skylane, Snom, Synology, Teltonika, 
Tp-Link, Trend Micro, Veeam, Veritas, Vmware, Zebra, Zimbra.

Whitehat
Localidade: Algés
Contacto: Nuno Mendes 
E-mail: comercial@whitehat.pt  

Web: www.whitehat.pt
Telefone: 214 139 210 
Principais marcas distribuídas: ESET, Macrium, Safetica, Untangle, 
Infrascale, Peplink e Xopero.

Westcon | Comstor
Localidade: Lisboa
Web: www.westconcomstor.com/pt/pt.html
Telefone: 210 310 210
Marcas distribuídas: N&C Vendors: AudioCodes, Avaya, Ciena, 

Ruckus, Extreme, Jabra, Juniper, Microsoft, Mitel, Oracle, Poly, 
RealWear, Ribbon, Spectralink. NGS Vendors: Anomali, AttackIQ, 
Certes, CrowdStrike, Firemon, HelpSystems, Menlo, Noname, Ordr, Ping 
Identity, Skybox, Sumo Logic, Zscaler. Security Vendors: Broadcom. 
Check Point, F5, Ntscout, Palo Alto.

Soon
Localidade: Maia
Contacto: geral@soon.pt
E-mail: comercial@soon.pt
Web: www.soon.pt / www.nexus-solutions.pt

Telefone: 229 437 970
Principais marcas distribuídas:  
Nexus Solutions, ClouDirect, Super micro, Riello Ups, Storage craft, 
Crucial, Ubiquiti, Datacore, Altaro, Check Point, PNY/ Nvidia, Philips, AOC, 
Monolyth.

WDMI
Localidade: Rio Tinto
Contacto: Nelson Dias (CEO)
E-mail: marketing@wdmi.pt

Web: www.wdmi.pt
Telefone: 224 075 090
Principais marcas distribuídas: Ecorefurb, Bpc, Ecopos, Salicru, Hp, 
Dell, Lenovo, Apple, Toshiba, Integral, Lg, D-Link e Gigabyte.

Tech Data - TaaS Technology-as-a-Service
Contacto: Catarina Santos 
E-mail: taaspt@techdata.com
Web: www.techdata-taas.pt
Telefone: 913 131 394
Soluções disponibilizadas: Programa que disponibiliza uma nova 
solução financeira. Com TaaS qualquer empresa poderá otimizar os seus 

orçamentos de IT, combinando hardware, software e serviços numa só 
solução, através de um plano de pagamentos mensal, evitando elevados 
investimentos de capital.
Programa de Canal: 
Tech Data - TaaS Technology-as-a-Service. 
Principal área de foco: Hardware, Software e Serviços através de um 
plano único, com pagamentos mensais. 

Niposom, J. Nabais, Lda
Localidade: Lisboa 
E-mail: comercial@niposom.com
Contacto: Fernando Bonito
Web: www.niposom.pt

Telefone: 218 440 200
Principais marcas distribuídas: Gigabyte, MSI, Asus, Adata, Micron, 
A4Tech, Saphire, Silicon Power, AsRock, Seasonic, FSP, MKPLUS, Eurotech, 
Ntech, Asustor, Blueray, Zebex, Shuttle, Microlab, NZXT, Fractal, NGS, PNY, 
Matrox, Kingston, LEXAR e TP-Link, Hp, Lexar, ECS, Minix.
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