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Xpand IT reforça oferta de serviços premium na área de 

Data & Middleware Infrastructure 
 

A Xpand IT está a apresentar uma nova unidade de negócio na área de Data & 

Middleware Infrastructure. A criação desta unidade visa complementar a forte oferta 

da empresa nas áreas de BI, Integração, Desenvolvimento Aplicacional e Big Data, 

permitindo um acompanhamento mais vertical das necessidades dos seus clientes. 
 

A Xpand IT, empresa global com especialização nas áreas de Big Data, Business Intelligence, 

Enterprise Middleware e Enterprise Mobility, anuncia uma nova unidade de negócio designada 

"Data & Middleware Infrastructure". O lançamento desta unidade visa disponibilizar um conjunto 

de produtos e serviços premium de infraestrutura, permitindo apoiar os seus clientes numa área 

em que por vezes falta um alinhamento entre as componentes de infraestrutura e aplicação. Para 

tal, a Xpand IT reforçou a equipa com a contratação de Nuno Barreto – Manager com mais de 14 

anos de experiência em arquitectura e implementação de infraestruturas de suporte a soluções 

empresariais, para assumir o cargo de gestor desta unidade de negócio. Com projetos espalhados 

por todo o mundo, a empresa conta com parceiros internacionais como: Red Hat, Cloudera, 

Mongo DB, e Actian Corporation. 
 

Nuno Barreto, responsável pela área de Data & Middleware Infrastructure foi recentemente 

contratado para liderar toda a estratégia desta nova unidade. Com um percurso profissional ligado 

a empresas como a IDW, ING Bank, VeriSign, Solsuni ou AXA Seguros, o profissional possui uma 

vasta experiência em consultoria estratégica, concepção, arquitectura, gestão de projectos e 

implementação de soluções de infraestrutura, com especial enfoque em bases de dados, 

middleware, sistemas, redes, segurança, servidores, storage, backup e continuidade de negócio. 

Licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico e com um MBA na 

Universidade de Oxford, Nuno Barreto foi responsável por projetos de âmbito internacional em 

países como: EUA, México, Argentina, Holanda e Portugal. 

 

Para Nuno Barreto – Data & Middleware I f ast uctu e Lead da Xpa d IT: A c esce te exig cia 
ao nível da disponibilidade, resiliência e nível de resposta que é colocada sobre as aplicações de 

hoje, obriga a olhar para o binómio aplicação-infraestrutura de uma forma mais completa. Não 

obstante a comoditização do hardware de suporte, o desenho da camada infraestrutural é crucial 

para definir o comportamento e custo de suporte da aplicações, algo que ganha ainda maior 

importância em infraestruturas de maior dimensão, como sejam soluções distribuídas de dados 

e.g. Hadoop , ue se ão to a  u a co sta te os datace te s dos ossos clie tes . 
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Para Paulo Lopes - Pa t e , Xpa d IT: A c iação da á ea de Data & Middle a e I f ast uctu e  
algo que tínhamos em mente já há algum tempo. Pretendíamos alargar o mercado de Big Data e 

desenvolver a nossa oferta como resposta às diferentes necessidades de potenciais clientes. Com 

a entrada do Nuno [Responsável da Unidade], acreditamos que a empresa vai dar um salto 

qualitativo muito grande nesta área e assim conseguir responder ao elevado número de 

solicitações acio ais e i te acio ais de ue te os sido al o os últi os eses . 
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