
 

  

 

Press Release 

 

Em Las Vegas, Nevada – USA 

Axians distinguida na Cisco Partner Summit 2018 

EMEAR Architectural Excellence Partner of the Year: Service Provider Architectures 

SOUTH Architectural Excellence Partner of the Year: Service Provider Architectures 

SOUTH Partner of the Year 
 
Lisboa, 12 de dezembro de 2018 – A Axians Portugal voltou a ser distinguida na Cisco Partner Summit, desta 

feita como “EMEAR Architectural Excellence Partner of the Year: Service Provider Architectures”, “SOUTH 

Architectural Excellence Partner of the Year: Service Provider Architectures” e “SOUTH Partner of the Year”. 

Este é um evento no qual a Cisco distingue os seus principais parceiros mundiais e que decorreu, muito 

recentemente, em Las Vegas, USA. 

“A atribuição destes prémios destaca o trabalho que a Axians fez no último ano, criando valor para os nossos 

clientes no caminho que estão a fazer para aprofundar a relação dos seus clientes, utilizadores e sociedade em 

geral com os seus produtos e serviços. A Cisco é líder mundial no desenvolvimento de soluções para interligar 

pessoas, negócios, sociedades, e ver o nosso trabalho reconhecido em palco, perante milhares de pessoas, é 

gratificante e dá-nos uma motivação adicional para continuar a criar as pontes entre o que os nossos clientes 

imaginam e a tecnologia worldclass que temos ao nosso dispor”, refere Fernando Rodrigues, Diretor 

Executivo da Axians Portugal. 

“No evento deste ano, a Axians teve a oportunidade de atestar que a mensagem que a Cisco transmitiu aos seus 

parceiros está alinhada com o caminho no qual a marca em Portugal tem vindo a investir: ambientes multi-

cloud, customer experience, IoT e Data Analytics, SND e SDW, combinados em “multi-domain architectures” 

(users, applications, devices and data)” salienta também Pedro Faustino, Diretor Executivo da Axians 

Portugal. 

E conclui: “Este prémio resulta ainda de um percurso de muitos anos de construção de confiança e 

alinhamento entre as equipas da Axians Portugal e da Cisco Portugal. Esta confiança acelera muito o trabalho 

conjunto na identificação das melhores soluções para cada cliente. O reconhecimento de outras operações da 

Axians marcou também este Partner Summit, transformando o panorama da comunidade internacional de 

parceiros da Cisco”. 

Para Sofia Tenreiro, Diretora Geral da Cisco Portugal, “este é um reconhecimento merecido e resulta de uma 

sólida parceria com a Axians, uma empresa de confiança, e que está em completa sintonia com a nossa 

estratégia de digitalização. Axians Portugal é hoje o nosso maior parceiro. As nossas equipas estão 

completamente alinhadas e trabalham diariamente com base em objetivos comuns.” 
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Sobre a Axians: 

A Axians apoia os seus clientes – empresas privadas, entidades públicas, operadores e fornecedores de serviços – nas suas 

infraestruturas tecnológicas e no desenvolvimento de soluções digitais. Com este propósito, a Axians oferece uma gama 

completa de soluções e serviços TIC que abrangem telecoms infrastructures, cloud e datacenters, enterprise networks, 

digital workspace, data analytics e cybersecurity. As equipas especializadas em consultoria, design, integração e serviços da 

Axians desenvolvem soluções à medida que transformam a tecnologia em valor acrescentado with a human touch. 

 

A Axians (http://www.axians.com) é uma marca da VINCI Energies (http://vinci-energies.com/). 

2017: Receitas de 2 mil milhões de euros // 9.000 colaboradores // 22 países. 

 

 

Para mais informações contacte: 
 

Lift Consulting | 21 466 65 00 

Nuno Augusto | nuno.augusto@lift.com.pt | 918 267 701 

Erica Macieira | erica.macieira@lift.com.pt | 910 549 515 
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