
 

GTI – V-Valley Portugal assina acordo de 

Distribuição com a Red Hat para Portugal 

 

Lisboa, Abril de 2021 – A GTI – V-Valley Portugal, distribuidor especializado em TIC, 

anuncia novo acordo em soluções Red Hat. A Red Hat é o principal fornecedor mundial 

de soluções de código aberto, utilizando uma abordagem alimentada pela comunidade 

para soluções hybrid e multi-cloud baseadas em containers, automação, Data 

Services, Linux e middleware. A Red Hat também oferece serviços de apoio, formação 

e consultoria. e torna-se assim distribuidor oficial em Portugal. 

 

A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções de código aberto, utilizando 

uma abordagem alimentada pela comunidade para fornecer tecnologias de nuvem de 

alta performance, virtualização, armazenamento, Linux e middleware. 

 

Esta parceria permite à GTI – V-Valley Portugal complementar a sua oferta tanto no 

modelo de negócio tradicional como do modelo de subscrição, igualmente disponibilizar 

aos nossos Parceiros de negócio o acesso as soluções deste Fabricante. 

Quanto à Red Hat beneficia da experiência e da liderança da GTI, assim como da 

cobertura de canal na conta de SMB e SME. 

 

“Este acordo salienta o nosso compromisso de reforçar esta área de negócio e de 
otimizar o alcance das nossas soluções no mercado Português”, afirma Edgar Ivo 
- Territory Manager – Red Hat Portugal, reforçando que “estamos confiantes que este 
acordo nos ajudará a alcançar o canal de distribuição de forma imbatível”. 
 

Já Paulo Rodrigues, Diretor Geral da GTI – V-Valley Portugal, reforça a satisfação desta 

parceria afirmando que “este acordo reforça a liderança no portfólio ao nivel de soluções 

nos ambientes cloud e oferece aos nossos parceiros a oportunidade de complementar 

uma oferta diferenciadora aos seus clientes”. 

 

 

 

 

Sobre a GTI – V-Valley Portugal 



 
GTI (www.gti.es) é um distribuidor especializado no sector das TIC, que oferece valor 

acrescentado ao canal de distribuição em três frentes: um portefólio completo de soluções 

tecnológicas avançadas dos principais fabricantes, serviço técnico e consultoria qualificada por 

parte de profissionais especialistas em TIC, e programas de formação para o canal. Entre as 

vastas soluções e serviços destacam-se as suas propostas de cloud, mobilidade, 

armazenamento, Backup e Segurança. 

 

Sobre a Red Hat: 

 

A Red Hat, Inc. é uma empresa multinacional de software que fornece produtos de software de 

código aberto às empresas. Fundada em 1993. 

A Red Hat cria, mantém e contribui para muitos projetos de software gratuitos. 

A Red Hat fornece serviços de armazenamento, sistema operativo, middleware, aplicações, 

produtos de gestão e apoio, formação e consultoria. 

 

 

http://www.gti.es/

