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A Xpand IT é uma empresa global, especialista no planeamento estratégico, consultoria, implementação e manutenção de 

software empresarial, totalmente adaptado às necessidades de cada cliente. Com uma vasta oferta de serviços e produtos 

nas áreas Business Intelligence, Big Data, BPM & Enterprise Middleware, Mobilidade Empresarial e Plataformas Colaborativas, 

a Xpand IT diferencia-se através de uma abordagem inovadora suportada em ferramentas, processos e metodologias ágeis, 

mapeadas com CMMI. Com uma postura transparente e de cooperação com clientes espalhados pelos 5 continentes, a Xpand 

IT é hoje reconhecida pelo seu profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência". 
 

                                                                                            Press Release 
Lisboa, 26 de Junho de 2013 

 

Xpand IT presente no IDC Mobility Forum 2013 

Este grande evento empresarial, organizado pela IDC Portugal, vai reunir um painel de 

especialistas para discutir a temática de Mobilidade Empresarial como fonte de 

Produtividade e Inovação. Oportunidades, desafios, tendências, apps móveis e casos de 

sucesso na indústria são alguns dos tópicos em agenda. 
 

A mobilidade tem vindo a adquirir uma importância considerável no quotidiano da população 

portuguesa. Segundo estudos realizados pela IDC, mais de 2,8 milhões de pessoas em Portugal 

podem ser considerados trabalhadores móveis – o equivalente a mais de 50% da população ativa. 

Perante este cenário as empresas estão a redefinir as suas formas de trabalho, modelos de 

negócio e a forma como interagem com os seus consumidores. A abordar estes temas vão estar 

presentes empresas de referência na indústria, entre as quais a Xpand IT – líder no 

desenvolvimento de aplicações móveis empresariais com mais de 100 apps na AppStore e no 

Google Play. O evento decorrerá na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, durante o dia 24 de 

Setembro de 2013, entre as 09h00 e as 13h00. As inscrições já estão disponíveis no site da IDC. 
 

A Xpand IT vai marcar presença como patrocinador Platinum, estando agendadas 2 apresentações 

ao longo do seminário e onde será possível conhecer toda a oferta nas áreas de Mobilidade 

Empresarial, BPM, Big Data, Business Intelligence, entre outras. Os oradores convidados da parte 

da Xpand IT serão: Pedro Henriques, Mobile Division Manager da Xpand IT que apresentará o 

te a: E terprise Mo ility 2.0 – A Revolução Continua . A segu da apresentação será o estudo de 

aso da ……………….., referente ao dese volvi e to da apli ação óvel da …………….. 
 

Com o crescimento exponencial e já predominante das vendas de equipamentos móveis a 

mobilidade empresarial tornou-se num tema estratégico para as organizações. O potencial de 

flexibilização da força de trabalho, produtividade e melhoria do relacionamento com o cliente têm 

sido alguns dos principais benefícios que colocam a mobilidade num dos grandes temas da 

atualidade. Com vários anos de experiência na área de Mobilidade e mais de 100 aplicações 

móveis disponíveis na App Store e no Google Play, a Xpand IT é a empresa Líder no 

desenvolvimento de Apps Móveis Empresariais. 
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