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SERVIÇOS

LIGUE-SE APRENDA

SUPORTE

  21 031 6000
@SAS_Portugal
@SASsoftware
 @SAS_Cares

Software SAS 
Grupo de  
Utilizadores SAS

@SASportugal

  sas.com/contact
Software SAS 
Business Analytics 
Portugal

blogs.sas.com SAS Software

CONTACTE-NOS

Comunidades de Suporte
Faça perguntas, obtenha respostas 
e partilhe conhecimento com outros 
utilizadores SAS®. 
communities.sas.com

Documentação
Explore guias e tutoriais de  
produtos SAS.
support.sas.com/documentation

Base de Dados de 
Conhecimento
Acesso a mais de 40 000 notas e 
exemplos.
support.sas.com/notes

Downloads e Hot Fixes
Mantenha-se a par das atualizações 
mais importantes. 
support.sas.com/downloads

Suporte Técnico
Obtenha a ajuda que necessita para 
resolver problemas. 
support.sas.com/techsup

Documentos Técnicos
Documentos pormenorizados de 
especialistas SAS. 
support.sas.com/techpapers    

Programas Académicos
Recursos para as suas necessidades 
de aprendizagem e para o ensino.
sas.com/academic

Tutoriais Gratuitos
Vídeos curtos organizados  
por tópico.
support.sas.com/tutorials

Webinars Técnicos
Adquira competências em SAS 
através de apresentações online.
support.sas.com/webinars

Formação 
O centro de cursos de e-learning e 
cursos online em produtos SAS.
sas.com/pt_pt/training/home.html

Livros
Uma biblioteca virtual de 
conhecimento SAS e de aplicações 
analíticas.
sas.com/books

Certificação 
Torne-o oficial e genuíno. Torne-se 
num especialista SAS certificado.
support.sas.com/certify

Diretório de Parceiros SAS
Tire o máximo partido das mais recentes inovações e soluções para  
o negócio. 
sas.com/partners

Consultoria
Trabalhe com especialistas. Obtenha o máximo valor da tecnologia SAS.
sas.com/consulting

Grupos de Utilizadores
Conheça utilizadores SAS, 
relacione-se e troque ideias.
support.sas.com/usersgroups

Programa de Referência 
de Clientes
Destaque a sua organização e 
promova o seu sucesso.    
sas.com/reference

Live Chat
Obtenha suporte SAS em 
tempo real.
sas.com/contact

Newsletters
Obtenha as mais recentes 
novidades com sugestões, 
truques e muito mais.   
sas.com/enewsletters

Eventos
Aprenda, colabore e relacione-
se pessoalmente. 
sas.com/events

Blogues
Partilhas de colaboradores 
SAS, especialistas de mercado 
e utilizadores.  
blogs.sas.com

Recursos, relações e suporte 
que o irão guiar ao sucesso
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