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CISCO VOLTA A ESCOLHER PORTUGAL PARA ACOLHER 
UM NOVO CENTRO EUROPEU DE SUPORTE A VENDAS 

 
Investimento pela empresa líder é uma vitória significativa para a economia de Portugal, criando 

dezenas de postos de trabalho altamente qualificados 
 

LISBOA, Portugal, 22 de Setembro de 2008 – A Cisco®, líder mundial de redes para Internet, escolheu 

Lisboa para acolher o seu centro de suporte a processos de negócio na área de Serviços, numa 

operação que vai criar novos postos de trabalho nos próximos dois anos. O “Liberty Centre” vai ser 

parte integrante da Organização de Serviços Europeia da Cisco, dando suporte às equipas de vendas 

de serviços e ajudando-os a ser mais produtivos e eficientes. 

 

O novo projecto denominado Liberty, contou uma vez mais com o apoio institucional do Governo 

Português, através do Gabinete Coordenador da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, e da 

AICEP. Este projecto surge na sequência do sucesso que tem representado a implementação do 

projecto Hércules, um centro de apoio a vendas e processos de negócio da Cisco, instalado em 

Portugal em 2007 e que conta já com cerca de 70 colaboradores. Este novo investimento da Cisco 

consolidará Lisboa como um centro fulcral de suporte às operações europeias da Empresa.   

 
Segundo Carlos Zorrinho, Coordenador da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico «Esta decisão 

tomada pela Cisco vem reforçar a posição de Portugal enquanto centro de excelência para pessoas 

qualificadas na área das Tecnologias de informação. Mais um investimento de uma das maiores 

empresas do mundo significa uma grande conquista para Portugal. È um passo em frente para 

demonstrar a outras empresas a posição que Portugal tem conseguido garantir, como um pais 

suficientemente maduro para apoiar com sucesso um centro de Operações à escala global.  

 

Carlos Brazao, General Manager da Cisco Portugal, comentou, “sentimo-nos muito honrados com a 

escolha de Portugal para a localização do Centro Liberty. A Cisco Portugal está totalmente empenhada 

no sucesso deste projecto, que vai oferecer um nivel elevado de suporte às operações da Cisco em 

toda a Europa.  

 

 

 

 



 
 

Sobre a Cisco 

A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 
no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 
administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 
vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 
da rede. Aqui e agora! 
Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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