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Companhia IBM Portuguesa, S.A.  
Sociedade Anónima com o Capital Social de 15.000.000€. 
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 068 801. 
Sede - Edifício “Office Oriente”, Rua do Mar da China, nº3, 1990-138 Lisboa 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
[relativa à autorização para comercialização de Produtos de Software IBM e sua Subscrição e Suporte 
(S&S), para efeitos de apresentação com a proposta da PSE a entregar à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, pessoa coletiva no 600084779]  
 
 
Na qualidade de Procurador da Companhia IBM Portuguesa, S.A. pessoa coletiva 500068801, com sede 
no Edifício “Office Oriente”, na Rua do Mar da China, no3, 1990-138 Lisboa, doravante designada “IBM 
Portugal”, mediante a presente, declaro que a PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Lda, pessoa 
coletiva 503323390, com sede na Praça de Alvalade 7-11odto, 1700-036 Lisboa, doravante designada 
“PSE”, à presente data, está nomeada como Parceiro de Negócio da IBM Portugal, para comercialização, 
em Portugal, do Software IBM e respetiva Subscrição e Suporte do Software IBM, abaixo listado (“Oferta de 
Software IBM”), tendo ainda nomeação para atuar como “Primary Support Provider (PSP)” para tal Oferta 
de Software IBM. De acordo com o contrato de “Primary Support Provider (PSP)” que a PSE tem em vigor 
com a IBM, a PSE compromete- se a fornecer o primeiro nível de suporte ao Utilizador Final e, se 
necessário, obter o segundo nível de suporte junto da IBM. A PSE é. ainda, à presente data, a única 
entidade Parceiro de Negócio da IBM Portugal com a nomeação de “Primary Support Provider (PSP)” para a 
Oferta de Software IBM seguinte, sendo tal nomeação revista periodicamente pela IBM Portugal.  
 
A Oferta de Software IBM para o qual a PSE possui a nomeação acima referida é a seguinte:  
 
Grupo de Produtos de Software 
Predictive Analytics  
 
Família de Produtos de Software 
IBM SPSS Collaboration & Deployment Services  
IBM SPSS Modeler  
IBM SPSS Statistics  
 
Mais se indica que estes Produtos de Software IBM, quando comercializados pela PSE, estão igualmente 
sujeitos aos termos e condições de licenciamento e de subscrição e suporte IBM, especificados nos 
acordos aplicáveis.  

Lisboa, 22 de Março de 2022 

 

     
_____________________________________________________________________________________ 
(Assinatura, em nome e representação, na qualidade de Procurador, da Companhia IBM Portuguesa, S.A.) 
 
Nome: Rui Manuel do Sacramento Ribeiro 
Função: IBM Brand Partner Specialist 

 

 
 


