Comunicado de Imprensa

INTEGRITY REFORÇA PRESENÇA NO MÉDIO ORIENTE COM NOVO
PARCEIRO
InfoSpace sediada nos Emirados Árabes Unidos entra no portefólio
de parceiros da INTEGRITY
Lisboa, 14 de outubro de 2020 - A INTEGRITY, empresa portuguesa que fornece
serviços inovadores de Segurança da Informação em Auditoria e Consultoria em
todo o mundo, anuncia uma parceria com a InfoSpace, empresa especializada
em domínios de TI e Segurança Cibernética com sede nos EAU, para os
mercados Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Omâ, Kuwait e
Paquistão.
Com esta parceria a InfoSpace oferece aos seus mercados as soluções de
consultoria de segurança agora alicerçados na plataforma Integrity GRC,
permitindo uma abordagem estruturada mais eficaz bem como o suporte e os
conhecimentos

diferenciados

da

INTEGRITY

em

cibersegurança.

Esta

complementaridade ao negócio acrescenta vantagem competitiva face aos
restantes players no mercado.
Para a INTEGRITY é mais uma oportunidade de alargar a sua presença no
mundo e dar a conhecer as suas competências em cibersegurança.
Segundo Joaquim Pimentel, Partnership Manager da INTEGRITY “Esta parceria
vem fortalecer a nossa presença no Médio Oriente e alargar o nosso leque de
parceiros. Ao criar serviços diferenciados em cibersegurança, os nossos parceiros

locais, combinam as nossas competências, através da plataforma INTEGRITY
GRC, com o seu know-how e conhecimentos nos mercados onde atuam”.
Suhail Ahmad, Manager Consulting & Solutions da InfoSpace refere “A
cibersegurança é um tema globalmente importante devido ao aumento do
nível de ameaças cibernéticas. A InfoSpace, uma entidade com base nos
Emirados Árabes Unidos com presença global em cibersegurança, desempenha
um papel vital para ajudar as organizações a elevar a sua segurança na internet
através de controlos de segurança eficazes, governance e as melhores práticas
do sector”.
A InfoSpace vem se juntar ao portefólio de parceiros internacionais, como o Risk
Management Group, TwelveSec, Bidaidea, Bristol Group, Integrity Consulting &
Risk

Management,

SmartConsulting.Tech,

Chacon,

Better

Consultants,

e

Cybertech.

Sobre a INTEGRITY (https://www.integrity.pt/):
A INTEGRITY é uma empresa portuguesa certificada ISO 27001 e membro CREST, que atua e
fornece serviços inovadores de Segurança da Informação nas áreas de Auditoria e Consultoria.
Conta com uma experiência de 10 anos, e opera em todo o mundo graças ao fornecimento de
serviços de valor agregado em Cibersegurança, que combinam a sua experiência e tecnologia
GRC para reduzir, de forma consistente e eficaz, o risco cibernético dos seus clientes. As gamas
de serviços abrangentes incluem Testes de Intrusão Persistentes, ISO 27001, PCI-DSS e soluções de
gestão de risco a terceiros, suportadas pela sua plataforma GRC.

Sobre a InfoSpace (https://www.infospace.ae):
A InfoSpace é uma empresa sediada nos EAU, especializada em domínios de TI e Segurança
Cibernética, que visa oferecer valor aos seus clientes, fornecendo-lhes serviços e soluções
personalizadas, e alinhada com os seus objetivos e estratégias de negócio.
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