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Comic Con Portugal: Xpand IT lança nova versão da app 

móvel 

 
A Xpand IT lançou a nova versão da app móvel da Comic Con Portugal, para sistemas IOS e Android. 

Esta atualização traz consigo a principal novidade para este ano: o facto de a app passar a funcionar 

como um canal preferencial de comunicação da Comic Con Portugal.  

 

 

Lisboa, 15 de novembro de 2017 – A Xpand IT tem o gosto de anunciar o lançamento da aplicação 

móvel do maior evento de cultura pop a realizar-se em Portugal. Esta nova versão foi disponibilizada 

ao público dois meses antes do evento, e, para além das melhorias a nível de design e de user 

experience, a grande novidade é a maior interatividade. A Comic Con Portugal terá a possibilidade de 

enviar notificações para os utilizadores da app com o conteúdo mais relevante, como as útlimas 

novidades ou os convidados especiais.  

 

A primeira edição da Comic Con Portugal realizou-se no ano de 2014, e, em parceria com a Microsoft 

e a equipa da unidade de Microsoft da Xpand IT, a app tem vindo a melhorar ano após ano. 

Desenvolvida em #C, com recurso a Xamarin e Azure, a aplicação disponibiliza informações úteis, tais 

como destaques do evento, artistas convidados, notícias, mapa do local e a programação diária.  

 

Este é um evento que engloba as mais diversas áreas do entretenimento, desde cinema, séries de 

televisão, vídeojogos, banda desenhada, cosplay, anime e manga, e cuja audiência tem aumentado 20 

mil visitantes a cada edição: em 2014, a primeira edição contou com 32 mil pessoas; em 2015, contou 

com 53 mil visitantes e, na terceira edição, em 2016, estiveram presentes mais de 70 mil participantes. 

Para este ano, a organização espera concentrar mais de 73 mil pessoas, entre os dias 14 e 17 de 

dezembro, na Exponor, no Porto.  

 

Para a organização da Comic Con Portugal, “Esta aplicação irá permitir uma maior aproximação do 

público, sendo um veículo de comunicação que permitirá a todos os utilizadores proximidade, 

acessibilidade e rapidez no alcance das informações pretendidas. Através de um simples clique ou de 

uma simples notificação, o utilizador poderá ficar a par das novidades. A era do mobile está em 

expansão e a Comic Con Portugal não poderia ficar de fora desse universo”.  

 

https://www.xpand-it.com/pt-pt/


 

Sérgio Viana, Partner & Microsoft Solutions Lead da Xpand IT, considera que “para a empresa é um 

orgulho desenvolver a app de um evento como a Comic Con Portugal. O foco foi a criação de 

funcionalidades que permitissem maior interatividade entre os utilizadores da aplicação e a 

organização do evento. Construímos um canal de comunicação entre as duas partes, com recurso a 

tecnologias que estão na vanguarda daquilo que se faz em desenvolvimento mobile, como Xamarin e 

Azure, e com o apoio de uma equipa fantástica, que se empenhou muito para que esta fosse a melhor 

versão até à data! E tal como nos anos anteriores, a equipa Microsoft irá marcar presença no evento!”.  
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