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1 Ar
Telecom



criando valor para os nossos acio-
nistas, colaboradores e parceiros, e 
que promovam o desenvolvimento 
tecnológico do país.

Prestar serviços eficientes que 
excedam as expectativas mais 
exigentes dos nossos clientes 
nacionais e internacionais,

Atingir a liderança no segmento 
empresarial nas telecomunicações 
em Portugal

1.2 Missão 

Disponibilizamos, há mais de duas 
décadas, uma oferta integrada de 
serviços de tecnologias de informa-
ção pensada para as necessidades 
específicas do mercado empresarial. 

É nossa missão colocar os Clientes 
no centro de todas as nossas deci-
sões, antecipando, aconselhando e 
respondendo aos seus desafios. Acre-
ditamos que só assim se cria valor.

A confirmar a solidez deste projeto, 
fomos integrados em 2021 no Gru-

po Aire que é hoje um dos maiores 
operadores de telecomunicações 
em Espanha. 

Acreditamos que este primeiro 
passo de internacionalização é uma 
oportunidade de expandir o nosso 
portfólio proporcionando ao merca-
do português o acesso às tendên-
cias e tecnologias de vanguarda no 
setor das telecomunicações e IT.

1.1 Quem 
somos

A paixão por servir os nossos 
Clientes é aquilo que nos move. 

através da prestação de serviços e 
soluções tecnológicas inovadoras e 
de qualidade, que permitam gerar 
valor para o negócio dos clientes.

1.3 Visão 



Selecionámos os fabricantes lí-
deres de mercado para todas as 
nossas infraestruturas tendo em 
conta as necessidades específi-
cas do segmento empresarial. 

A nossa rede baseia-se em fibra 
ótica e data center próprio para 
garantirmos que os níveis de 

serviço acordados só dependem 
da nossa performance.

Na cloud investimos continua-
mente para garantir a liderança 
na performance, fiabilidade e es-
calabilidade das nossas soluções.

Utilizamos as tecnologias mais 
avançadas nos serviços de cloud 
e de comunicações para 
prestarmos soluções fiáveis  
e de elevado desempenho.

1.5 Tecnologia

• Confiança
• Entusiasmo
• Flexibilidade
• Disponibilidade

• Tecnologia
• Estratégia
• Conhecimento
• Eficiência

• Agilidade
• Paixão
• Versatilidade
• Precisão

• Integridade
• Empatia
• Sustentabilidade
• Compromisso

Proximidade Inovação

Dinamismo Transparência

1.4 Valores



Em todo o seu ciclo de vida, o Clien-
te é acompanhado por equipas 
multidisciplinares dedicadas com 
competências verticais, técnicas e 
de produto, garantindo sempre a 
melhor solução para o Cliente.

Todos os Clientes têm um gestor 
técnico e um gestor comercial dedi-

cado que asseguram uma resposta 
rápida e um profundo conhecimen-
to da sua realidade.

Com esta metodologia obtém-se 
um modelo de melhoria contínua 
baseado na monitorização de resul-
tados e de níveis de satisfação.

A nossa aposta na adoção de nor-
mas de gestão internacionais am-
biciona ir além do mero reconhe-
cimento no mercado. Focamo-nos 
na criação de valor adaptando-as à 
realidade dos nossos Clientes.

Adotámos as normas ISO/IEC 
27000 e SO/IEC 20000 por con-
siderarmos que os desafios da se-
gurança da informação, bem como 

o rigor nos processos de gestão de
sistemas de informação, devem ser
uma prioridade nos nossos Clientes.

As certificações ISO 9001 e ISO 
14001 asseguram os nossos pro-
cessos de melhoria contínua numa 
ótica de gestão e de responsabili-
dade ambiental. 

1.6

1.7

Serviço

Qualidade

Distinguimo-nos pelo 
compromisso, rigor e dedicação 
com que nos propomos a superar 
as expectativas do Cliente.

Apostamos nas melhores práticas 
de gestão para garantir eficiência, 
rastreabilidade e responsabilidade 
em todos os processos que 
envolvam Clientes.



2 Produtos  
& Serviços



Apostamos em ofertas que nos di-
ferenciam no mercado e áreas onde 
acreditamos acrescentar valor atra-
vés de um portfólio de produtos 
complementares.

Como pilar da nossa oferta asse-
guramos serviço e suporte 24 horas 
por dia bem como o conhecimento 

das especificidades de cada setor 
de atividade para melhor adequar 
as soluções às necessidades de cada 
Cliente. 

2.1 Produtos  
e Serviços

A nossa oferta reflete
as competências
que nos distinguem 

Cloud

Managed Services Software

Comunicações



Esta estratégia permite tirar parti-
do das melhores características
de cada tipo de solução, em função 
dos desafios e preocupações de 
cada Cliente.

Comercializamos soluções de alo-
jamento físico ou virtual, utilizando 
arquiteturas de cloud pública, cloud 
privada ou máquinas dedicadas, 

assegurando a total convergência 
e transparência entre as diferentes 
soluções.

O Cliente pode assim usufruir de 
performance, fiabilidade, escala-
bilidade e segurança, escolhendo a 
localização das suas infraestrutu-
ras e mantendo um único ponto de 
contacto.

Cloud

Housing | Virtual data center | Cloud pública | Data protection

Acreditamos que a melhor 
solução para os nossos Clientes é 
baseada na complementaridade 
de infraestruturas, pelo que 
oferecemos um portfólio completo 
de soluções cloud. 

Comunicações

Com esta oferta asseguramos 
total convergência técnica entre 
as soluções de Cloud, Segurança e 
Managed Services, com níveis de 
serviço globais.

Voz | Dados

A nossa oferta de comunicações 
é baseada em infraestruturas 
próprias de elevada fiabilidade 
e performance tendo sido 
desenhada para exceder as 
expectativas dos Clientes 
empresariais.





Software

Na área de produtividade e colabo-
ração criámos competências para 
lhe fornecer as melhores soluções 
de Office 365, licenciamento Win-
dows e CRM Dynamics.

Na área de segurança disponibiliza-
mos uma oferta alargada de licen-
ciamento de software que engloba 
soluções para endpoint, perímetro, 
data protection e SIEM.

Produtividade e colaboração | Segurança

Como complemento das ofertas 
de Cloud e Managed Services 
estabelecemos parcerias com os 
melhores fabricantes de software 
para responder aos desafios da 
sua empresa.

Com as várias componentes de 
serviços geridos, os nossos clientes 
conseguem direcionar os seus re-
cursos de IT para a inovação e para 
o desenvolvimento do seu próprio
negócio.

Disponibilizamos acesso às melho-
res práticas, processos e expertise 
em IT. Mantemos a infraestrutura 
de qualquer organização a fun-
cionar corretamente, através de 
monitorização contínua.

Managed 
Services

Consulting | Workplaces | Workloads |  
Networking & security | Strategic outsourcing 

A Ar Telecom integra-se nas 
organizações tornando-se parte 
do departamento de TI dos 
clientes, e que em conjunto 
planeia e define o portfólio de 
serviços que beneficiam a 
estrutura organizativa do Cliente.
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