
 
 
 

Novos domínios 
 

Amen lança o novo serviço de pré-registo para aquisição dos novos e 
muito desejados Generic Top Level Domains 

 
Com a chegada dos novos gTLD’s, disponíveis para pré-registo, tanto clientes 

empresariais como particulares, poderão desde já, pré-registar os seus domínios 
com extensões estratégicas para os seus negócios. 

 
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2014 – a Amen, empresa líder em registo de domínios, 
serviços de alojamento e e-commerce, apresenta um novo serviço de pré-registo 
de gTLD’s. Este serviço permite que os pedidos dos candidatos, ao efetuarem o 
pré-registo das novas extensões, sejam feitos nos primeiros momentos da abertura 
dos registos, após a abertura da Disponibilidade Geral. Assim, terão a melhor 
oportunidade para registar o domínio que desejam para os seus negócios, ganhando 
vantagens verdadeiramente competitivas. 
 
O que é a Watchlist? 
Os candidatos interessados em acompanhar e monitorizar as fases de lançamento 
das novas gTLD’s podem desde já ativar a “Watchlist” das extensões favoritas para 
obter informações em tempo real, com o objetivo de estar atento às datas de pré 
registo, assim que estas fiquem disponíveis. 
 
O pré-registo 
O novo serviço de pré-registo é gratuito, fácil de realizar e constitui uma 
importante ferramenta não só para angariar novos clientes como também para 
fidelizar clientes já existentes. 
Pré-registar uma nova extensão é fácil: para clientes registados em www.amen.pt, 
basta aceder ao painel de controlo e seguir o link: 
http://www.amen.pt/domains/new-gtlds.html, clientes não registados poderão 
fazer o seu registo e seguir os passos indicados. Os pedidos de pré-registos são 
submetidos por ordem de chegada. Ao contrário de outras empresas concorrentes, 
não é cobrado qualquer custo fixo pelo serviço de pré-registo. As candidaturas 
serão cobradas de acordo com o preço do registo efetivo, pelo que, no caso de não 
ser possível registar, os clientes serão reembolsados do montante pago. 
 
Registo de novas gTLD’s 
A fase de Disponibilidade Geral já está a decorrer para algumas extensões, sendo 
as próximas: 
13 de Fevereiro - .LIGHTING, .EQUIPMENT, .PHOTOGRAFY, .GRAPHICS, .ESTATE, 
.GALLERY, .CAMERA 
Para registar poderá seguir o link: http://promotions.amen.pt/index_pt045.html  
 
“O lançamento das novas gTLD’s, representa uma grande oportunidade de negócio 
e nós estamos a contribuir para que empresas e particulares possam obter as 
extensões que desejam. No cenário digital atual, pré-registar as novas extensões 
representa  uma  valiosa  vantagem  competitiva para os nossos clientes e um passo  



 
 
 
essencial para proprietários de marcas que desejem protegê-las” refere Nuno 
Matias, Country Manager da Amen. 
 
Formação 
No decorrer das próximas semanas, as novas gTLD’s vão estar em destaque na 
Atividade Formativa da Amen – webinars e outras atividades de formação para 
empresas e particulares, serão apresentadas para fornecer toda a informação 
acerca do novo serviço disponibilizado. 
 
 

*** 
 
 
Sobre a Amen Portugal 
A Amen Portugal faz parte do Grupo DADA, líder europeu em registo de domínios, alojamento, 
ecommerce e soluções de presença online. 
A Amen oferece aos seus clientes, serviços profissionais, acessíveis através da Internet com gestão 
simples e intuitiva. É também a primeira operadora italiana credenciada pela ICANN. 
Com mais de 520 mil clientes empresariais e mais de 1,7 milhões de domínios, o Grupo DADA está 
presente nos grupos de topo na área de registo de domínio e gestão de serviços online para 
particulares e empresas na Europa; além da sua presença em Portugal com a Amen, a Dada está 
também presente em Itália, Espanha, Reino Unido, Irlanda, França e Holanda. 
 
Para mais informações contacte: 
Amen Portugal – www.amen.pt  
Carla Gerardo - comercial@amen.pt  


