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      Press Release 

 

Xpand IT inaugura novo escritório em Braga 

 
A empresa anuncia a abertura do quinto escritório, expandindo agora para Braga. Este novo 

espaço encontra-se numa cidade em franco desenvolvimento, que se destaca por ser um dos 

pólos tecnológicos mais dinâmicos em Portugal. A proximidade à Universidade do Minho 

revela-se, também, um fator chave para o crescimento futuro da empresa.      

 

Lisboa, 11 de dezembro de 2017 – A Xpand IT anuncia a abertura de um novo escritório em Portugal, 

na cidade de Braga. Esta é uma expansão natural, no seguimento do crescimento que a Xpand IT 

verificou ao longo do ano de 2017, e da abertura de um segundo escritório em Lisboa, no passado 

mês de junho. Este espaço torna-se, assim, no quinto escritório da empresa, juntamente com os dois 

escritórios de Lisboa, o de Viana do Castelo e o de Londres. Neste momento, encontram-se 12 

colaboradores em permanência neste open space, mas a previsão será para aumentar este número a 

curto prazo.  

Este espaço surge como uma oportunidade para proporcionar uma melhoria de condições aos 

elementos da equipa da região de Braga, pela maior proximidade ao seu local de residência e, ainda, 

pelo maior acompanhamento aos clientes dos projetos que a Xpand IT desenvolve nesta região de 

Portugal. A cidade de Braga é um dos principais pólos empresariais do norte do país e uma das cidades 

mais jovens de toda a Europa, com cerca de 85 mil jovens para 182 mil habitantes. Também a 

qualidade de vida é muito superior à de outras cidade portuguesas, factor que atrai todos os anos 

novos jovens para a Universidade do Minho, uma das instituições de ensino superior mais cotadas do 

país e uma das principais formadoras de potenciais novos colaboradores.  

O novo escritório situa-se no Centro de Negócios Ideia Atlântico, uma incubadora de empresas que 

funciona em rede e que dispõe de delegações em Braga, Lisboa, Rio de Janeiro e Cabo Verde. 

Concetualizado para funcionar como um hub agregador de talento e expertise, já que é nesta cidade 
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que algumas das maiores empresas europeias se têm sediado, este espaço pretende acrescentar valor 

à oferta nearshoring e mixshoring da empresa.  

Para Paulo Lopes, CEO da Xpand IT, a inauguração deste novo espaço significa “mais um passo no 

processo de expansão da empresa. Braga é um pólo tecnólogico muito importante tanto no mercado 

nacional como para mercados internacionais, e tem vindo a afirmar-se como uma das melhores 

cidades em Portugal para investir.”  

Também para Rui Maia, Senior Partner & CHRO da Xpand IT, a cidade de Braga foi um avanço natural 

para a empresa: “Esta cidade permite-nos uma grande proximidade ao meio académico da região do 

minho, meio que se revelou muito importante na construção da nossa equipa e que, com toda a 

certeza, continuará a contribuir para o reforço futuro das nossas unidades tecnológicas.”  
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