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      Press Release 

 

Xpand IT anuncia 4ª edição do Cloudera & Big Data Ecosystem 

Lisboa, 07 de março de 2018 – A Xpand IT anuncia a realização da quarta edição do evento Cloudera 

& Big Data Ecosystem, o maior evento organizado em Portugal sobre Big Data e Analytics. Este 

ano, sob o mote O Poder dos Dados na Transformação Digital, o foco será o universo da gestão de 

dados nas organizações, com a apresentação e demonstração prática de soluções que permitem 

extrair os insights mais valiosos, enquadrados no seu setor de negócio. Este evento será realizado no 

dia 19 de abril, entre as 09:00h e as 17:30h.  

Tendo como pano de fundo as instalações do Fórum Tecnológico Lispolis, em Lisboa, este será o 

ambiente propício para um dia puramente tecnológico, de onde poderá ser retirada uma perspetiva 

end-to-end daquilo que é necessário para processar e analisar dados empresariais da melhor forma.  

A Xpand IT, em parceria com empresas como Cloudera, Tableau, Pentaho, Microsoft e Red Hat, 

pretende oferecer uma oportunidade única para entrar em contacto com tecnologias capazes de 

alavancar a Transfomação Digital nas organizações e com os experts indicados para apoiar todo o 

processo. Serão abordados tópicos quentes da área, como Machine Learning, Advanced Analytics, Near 

Real-Time ou o RGPD, e serão apresentados casos de sucesso de empresas de renome, como a NOS.   

Entre diversos segmentos de elevado interesse, o evento incluirá um almoço de networking na área 

de exposição, bem como um espetáculo de encerramento inédito, proporcionado pelo grupo de 

stand-up comedy Os Improváveis.  

As inscrições são gratuitas e estão abertas no website da Xpand IT, na página do evento: 

http://bit.ly/clouderabde18.  
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