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Manchete parceira reconhecida pela Microsoft 
 

A Manchete (www.manchete.pt), a maior empresa Portuguesa de gestão e análise de 
informação pública do grupo Novabase,  é desde Junho Certified Microsoft Partner na 

Competência ISV/Software Solutions.  

 

Esta parceria acontece depois da Machete ter submetido a sua principal criação, o 

software Netpress, ao teste do Windows Server 2008 e SQL Server 2008. “O 
resultado foi o esperado, depois de 10 ano aperfeiçoar o Netpress, o reconhecimento e 
aprovação do nosso software” – afirma Fátima Rebelo, Managing Partner da Manchete. 
 
Os Procedimento para a Competência ISV, conseguida pela Manchete obrigam a 

testar Veriteste uma das aplicações desenvolvidas sobre plataformas Microsoft e ter 

referências de, no mínimo três cliente, que estejam a utilizar o Netpress.  

 

Como Certified Partners da Microsoft com a Competência de ISV a Machete terá 

acesso a uma panóplia de benefícios que facilitam o desenvolvimento de novos 

serviços de forma mais eficiente e cumprindo o seu compromisso de inovação.  

 

Alguns dos benefícios passam pela disponibilização de licenças para utilização interna, testes e 
desenvolvimento; suporte técnico; poder exibir o logótipo de Microsoft Certified 
Partner/Competência ISV Software Solutions; receber informação direccionada; subscrever a 
newsletter; a participação em formações (iniciativas de enriquecimento técnico, marketing e 
vendas para ISVs), entre muitas outras. 
 

Manchete, a Knowledge based company. 
 
Sobre a Manchete 
A Manchete é a maior empresa portuguesa na gestão e análise de conhecimento e informação pública 
do grupo Novabase, conta já com enumeras parcerias nacionais e internacionais e com a presença em 
Angola desde 2007. Com 13 anos de história e mais de 65 colaboradores, apresenta um volume de 
negócio na ordem do 1,9M€. Desenvolve a sua actuação segundo três orientações: Media Based, 
Reputation Based e intelligence Based, a Manchete soma actualmente mais de 250 clientes nas mais 
variadas áreas de actividade, são disso exemplo a SAP, Deloitte, Microsoft, IBM, Pfizer, Somague, 
Ministério da Administração Interna ou Presidência do Conselho de Ministros. Desenvolveu o primeiro 
sistema de "Information Management" - MyNetpress - a funcionar em Portugal. A Manchete tem como 
principais factores de sucesso a aposta na qualidade dos serviços prestados, o acompanhamento 
personalizado dos clientes e um contínuo investimento na área da inovação, nomeadamente na 
Internet.  
Para mais informações consulte o site www.manchete.pt   

 


