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Xpand IT distinguida pela Red Hat 

Concedido pela Red Hat, este prémio veio confirmar o desempenho superior da Xpand IT no 

que diz respeito às iniciativas de marketing e divulgação da marca em Portugal. O Evento 

Ope  “ource: Co o Reduzir Custos e Au e tar a Produtividade , desenvolvido em conjunto 

com a IDC Portugal foi um dos exemplos na origem da distinção. 

 

A Xpand IT recebeu no passado dia 25 de Outubro, a distinção da Melhor 

iniciativa de Marketing realizada por um parcerio Red Hat, em 2012, na 

penisula iberica. Este reconhecimento vem no seguimento de uma aposta 

forma da Red hat e da Xpand IT na constução de parceria de sucesso, 

premiando o seu desempenho superior e sentido de compromisso no 

território Português. Contando com profissionais experientes e certificados, a 

Xpand IT realizou várias implementações da tecnologia JBoss em empresas no 

mercado português e tem vindo a crescer como parceiro de referência. 

Uma das iniciativas mais elogiadas e que certamente contribuiu para a atribuição do prémio foi a 

realização do e e to Ope  “ource: Co o Reduzir Custos e Au e tar a Produti idade . Esta 
iniciativa conjunta com a IDC Portugal, aconteceu a 05 de Junho no Hotel Sana de Lisboa e 

contou com a participação da Xpand IT e Red Hat como oradores principais. Neste ambito, foi 

discutido o papel e valor das soluções Open Source Empresarial no atual contexto de crise 

económica. Santiago Madruga – Diretor Geral da Red Hat Iberia debateu o tema: The JBoss 

ay: Middle are ope  source added alue . Da parte da Xpa d IT, Pedro Go çal es – Chief 

Technology Officer, falou sobre: Migration from proprietary middleware to JBoss . 

A relação entre a Xpand IT e a Red Hat Iberia tem vindo a dar frutos e ambas as partes acreditam 

ser uma uma relação para durar. Neste momento já estão a ser agendadas novas iniciativas 

conjuntas para o ano de 2013, onde entre as principais ações estarão novos ciclos de 

conferências, eventos e uma continua aposta na divulgação de soluções middleware à 

comunidade Red Hat em Portugal. Neste momento já foi criado o JBoss User Group no Facebook 

e Twitter, patrocinado pela Xpand IT, direcionado a líderes de negócio, gestores comerciais e 

equipas técnicas, onde publicadas algumas das principais novidades e iniciativas Red Hat. 
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