A Concretização de um Sonho
A Fundação Paulo Condado criada em Abril de 2011, lançou o seu website no dia 25 de Agosto de 2011.
Trata-se de um projecto de sucesso, inovador e de causas meritórias ao qual a Xpand IT está associada.
A dimensão da causa, e os objectivos inerentes à fundação, foram motivos que levaram a Xpand IT a
associar-se a este projecto, contribuindo com o seu know-how para este projecto através de uma
parceria social.
A Fundação é um sonho do jovem Paulo Condado tornado realidade, um investigador com paralesia
cerebral que desenvolveu uma tecnologia que possibilita a pessoas com limitações na fala a realização
de chamadas telefónicas com voz sintetizada.
É através da interface Easy Voice que o texto se converte em voz, permitindo o estabelecimento de
chamadas gratuitas via Skype.
Apoiar a I vestigação e o Dese volvi ento de Tecnologias capazes de melhorar a qualidade de vida
de pessoas co deficiê cia é uma missão à qual a Xpand IT não poderia ficar indiferente.
A Xpand IT rege-se por padrões transparentes e bem sedimentados. A paixão pela excelência é um deles
e é indissociável da nossa cultura, as pessoas, com as quais queremos estabelecer uma ligação
inspiradora por forma a contribuir activamente para o seu desenvolvimento e da sociedade.
Mais informações:


http://fundacaopaulocondado.org/pt/

Sobre a Xpand IT
A Xpand IT nasceu em 1993 com o objectivo de ser uma empresa sólida e uma marca inovadora no
mercado das telecomunicações. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta, e é agora
reconhecida pelo seu profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência" nas áreas de
Consultadoria Estratégica, Desenvolvimento Aplicacional, Suporte e Manutenção, Outsourcing
Especializado e Formação. De empresa local passou a empresa global, com projectos em todos os
sectores de actividade e em países como Portugal, Espanha, Bélgica, Irlanda, Índia, Estados Unidos,
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Em todos eles trabalha com o Cliente e não para
o Cliente.
Para mais informações visite www.xpand-it.com
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