
 
 
 

Grupo DADA assina parceria estratégica com SiteLock para 
reforçar a segurança online das pequenas e médias empresas 

 
Amen Portugal fortalece a segurança e proteção para os produtos e serviços online 

 
Lisboa, 09 de Abril de 2014 – a Amen Portugal, pertencente ao Grupo DADA, empresa 
líder em soluções digitais, que tem como objetivo fortalecer a presença online de seus 
clientes, anuncia hoje uma aliança valiosa com a empresa SiteLock LLC 
(www.sitelock.com), líder global em soluções de segurança online. 
 
A Amen adiciona ao seu leque de serviços a parceria com a SiteLock para que os seus 
clientes possam proteger os seus negócios online. Como as pequenas e médias empresas 
dependem dos seus websites como fonte de criação de leads e vendas, a segurança do 
website e dos dados do visitante torna-se extremamente importante. 
 
De acordo com a Forbes, em 2013, 30 mil websites foram invadidos diariamente, sendo a 
maioria pequenas e médias empresas, que desconheciam como proteger-se contra os 
ataques. Ao adicionar SiteLock à segurança do website, a Amen pode ajudar os seus 
clientes na identificação e remoção de malware, bem como a deteção de vulnerabilidades 
e uma firewall de aplicação web que bloqueia tráfego malicioso. Desta forma, os clientes 
podem adicionar automaticamente o Trust Seal SiteLock ao seu website, assim que o 
mesmo for analisado e classificado como seguro. 
 
“Na Amen, procuramos sempre novas formas para ajudar as pequenas e médias empresas a 
promoverem a sua marca online.” Refere Nuno Matias, Country Manager da Amen Portugal. 
“Não é suficiente fornecer apenas as ferramentas de alojamento, os nossos clientes 
confiam nos nossos serviços e na sua estabilidade e segurança. Assim, pretendemos que a 
parceria com a SiteLock reforce a questão da segurança em toda a nossa oferta, fazendo 
com que seja fácil e intuitivo para os nossos clientes estarem protegidos online desde o 
primeiro dia da sua 
presença online”. 

*** 
 
 
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  

http://www.amen.pt/

