
 
 

 

V-Valley Portugal estabelece acordo para 

distribuição de soluções SonicWall em 

Portugal 

 

Com esta parceria, a V-Valley Portugal complementa e amplia o seu portfólio em 

cibersegurança reforçando a sua estratégia nesta área 

 

Lisboa, fevereiro 2021 – A V- Valley Portugal, um distribuidor especializado no sector 

das TIC nomeadamente em soluções de Software, Computação em Cloud, e Segurança 

acaba de anunciar a celebração de um acordo de colaboração para distribuição de 

soluções da SonicWall em Portugal. 

 

A SonicWall é líder em fornecimento de aplicações e soluções de cibersegurança para 

data centers virtuais, em cloud e software. A empresa oferece uma experiência digital 

completa, fornecendo soluções de infraestrutura, aplicações e serviços corporativos de 

proteção e disponibilidade de TI para todas as empresas do mundo.  

 

A parceria com a SonicWall permite que a V-Valley Portugal agregue valor significativo 

à sua oferta de produtos, adicionando serviços de segurança de cloud que protegem 

em tempo real, sendo continuamente adaptável às mais sofisticadas ameaças de DDoS 

e segurança da Web. 

 

“Com este novo acordo acrescentamos ao nosso portfólio de produtos uma solução para 

os nossos parceiros, fornecendo-lhes serviços de proteção de cloud otimizados e, em 

simultâneo, contribuímos para maximizar a sua eficácia em computação”, afirma 

Ricardo Pinto, responsável pela área de Enterprise Security da V-Valley Portugal, 

acrescentando ainda que “a parceria com a SonicWall complementa também a nossa 

oferta em soluções de segurança, importante para os nossos clientes, com serviços de 

proteção de Cloud que se adaptam às necessidades exclusivas das suas redes e 

aplicações”. 



 

 

 

 

Sobre a V-Valley Portugal 

V-Valley () 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. 

A V-Valley é sinónimo de inovação, liderança e futuro, de oportunidade de negócio e de 

progresso; uma empresa jovem, com profissionais altamente qualificados. 

 

Sobre a SonicWall: 

É uma empresa fabricante de soluções de segurança abrangente que inclui Segurança de 
rede, Segurança móvel, VPN segura, Segurança de e-mail, Conformidade com PCI-DSS, Voz 
sobre IP (VoIP) e Segurança virtual. 

Incluem dispositivos que prestam serviços para firewalls de rede, UTM (Unified Threat 
Management), VPNs (Virtual Private Network), backup e recuperação, e anti-spam para e-mail. 

Para obter mais informações, visite www.sonicwall.com 

 

Para mais informações, contactar: 

Vanda Rosário 

Ipsis Consultoria em Comunicação, SA 

Telemóvel: 91 930 05 50 

E-mail: vanda.rosario@ipsis.pt 
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