
 
 

 

 

Um novo ano começa e 2013 traz boas notícias: o novo Office chegou! A versão 

Portuguesa já está disponível em exclusivo para empresas, através de licenciamento 

em volume. E para as que atualmente tenham um contrato com a opção de Software 

Assurance, o novo Office já está disponível em download gratuito (um direito do 

Software Assurance).  

 

Desde a sua primeira versão, lançada em 1989, o Office revolucionou a forma de 

trabalhar das empresas em todo o mundo, sendo hoje a solução de produtividade 

com a qual milhões de pessoas trabalham diariamente. Por isso, a evolução do Office 

tem significado também a evolução das empresas que o adotaram, no sentido de 

maior produtividade e modernização. O novo Office que agora chegou representa 

mais uma etapa, num momento marcado também pelo recente lançamento do 

Windows 8. Particularmente para as empresas que ainda utilizam o Office 2003 e 

que, devido ao final do suporte técnico no início de 2014, já estão a planear a 

atualização do seu software, este lançamento constitui a oportunidade adicional de 

o poder fazer com a tecnologia mais recente no mercado. 

 

O novo Office pode proporcionar a todas as PME níveis verdadeiramente 

profissionais e empresariais de produtividade e de colaboração. O novo Office 

disponibiliza as aplicações já familiares e incorpora muitas outras possibilidades e 

funcionalidades. Resumiria 3 pontos fundamentais:  

 

 Dispositivos - O novo Office funciona muito bem em todos os dispositivos. 

Tem uma interface clara e fluída, que permite trabalhar de um modo mais 

eficiente e natural. Aceder em qualquer parte e em tempo real com qualquer 

dispositivo a documentos e a informação de negócio com toda a segurança 

é uma tarefa possível com o novo Office.  

 



 
 

 Produtividade – O novo Office introduz inúmeras melhorias em cada uma das 

suas suites. Editar conteúdos em pdf no Word, pré-visualizar análises e 

gráficos rapidamente no Excel, receber a indicação da página onde deixou de 

trabalhar num determinado documento quando o reabre são alguns detalhes 

que tornam o trabalho mais fluído e fácil.  

 

 Segurança – Com o novo Office a privacidade dos dados do seu negócio e a 

conformidade com regulamentos da indústria e governamentais nacionais 

estão garantidas.  

 

Com o novo Office, chega também a possibilidade de o testar através da versão de 

avaliação gratuita do Office Professional Plus 2013.  

Mais informações sobre o novo Office podem ser obtidas junto de um parceiro da 

Microsoft. As empresas que não tenham um parceiro habitual poderão encontrar um 

no conjunto de parceiros preferenciais Microsoft em licenciamento em volume.  

 

Neste início de 2013, reiteramos o nosso compromisso com as PMEs portuguesas, 

desejando a todas um ano com muitos sucessos.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Bruno Agostinho 
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http://technet.microsoft.com/en-US/evalcenter/jj192782.aspx?wt.mc_id=TEC_136_1_4
http://pinpoint.microsoft.com/pt-PT/companies/search?ftgc=302

