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Enquadramento
• Microsoft 18 Anos de parcerias em Portugal



Pilar de Crescimento e Inovação
Microsoft Portugal é um caso ímpar de sucesso a nível global

2001 – Melhor Prática de Gestão

2005 – Melhor Subsidiária EMEA

2007 – Melhor Subsidiária do Mundo



Pilar de Desenvolvimento de Pessoas
• Microsoft Portugal é uma referência no 

Desenvolvimento e Atracção de Capital Humano e 
Talento



Pilar de Cidadania
• Microsoft Portugal e o compromisso com o Governo 

Português para o desenvolvimento económico, 
social e ambiental sustentável



Microsoft e o Plano Tecnológico

Desenvolvimento de Capital Humano no 
sector das TICs (formação de talento)

Programa Novas Oportunidades/e-Escola

Programa TII – formação e reconversão 
empregados indústrias tradicionais

Programa TICs na Escola

Programa MSDN-AA

Partners in Learning



Microsoft e o Plano Tecnológico

Promoção da inovação e empreendedorismo
(condições para criação de produto/mercado  
inovador) 

Microsoft Innovation Centers

Microsoft Global Startup Program

Microsoft Language Development Center

Programa MAIS

Programa Boost

Imagine Cup



Principais Investimentos da
Microsoft em Portugal



Investimentos Microsoft em Portugal

Centro Europeu de Suporte Telefónico, 2003

Centro Europeu de Suporte Telefónico em Portugal: de 7 
para 80 pessoas, altamente especializadas, a prestar 
suporte para clientes Microsoft em toda a Europa, em 6 
línguas

Centro R&D – MLDC Desenvolvimento de linguagem natural 
para 2 países (Portugal, Brasil), 2005

Expansão Centro R&D - MLDC para suportar 
desenvolvimento para 16 países, 2007

Microsoft Portugal tem hoje mais de 300 colaboradores, 
gerando 45.000 empregos em mais de 4300 Parceiros 
empresariais 



MLDC – Microsoft Language Development Center

1º Centro R&D Microsoft Tecnologias 
Reconhecimento Fala fora dos EUA

16 países

Parcerias público-privadas (modelo sub-
contratação R&D nacional, 4 parceiros 
empresariais, 12 universidades)

Projectos referência 
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Relevância do anúncio
Investimento na aquisição de Produto Inovador 
e estabelecimento de presença de centro de 
R&D em mercado inovador - Expressão e 
reconhecimento da capacidade e qualidade da 
inovação produzida no mercado Português 
(great market/product insight) 

Investimento na aquisição de Talento - Gerador 
de confiança nos empreendedores e programas 
de formação de talentos (great talent) 

Investimento estrangeiro significativo em 
Portugal - Contribuição para o desenvolvimento 
sustentável de Portugal expresso no 
Memorando de Entendimento assinado com o 
Governo português há 2 anos



Anúncio

• A Microsoft Corporation chegou a acordo para 
aquisição da totalidade do capital da 

MOBICOMP, uma empresa portuguesa de 
referência na área dos serviços móveis

• Uma vez concluída a operação, a MOBICOMP
será um centro de R&D em Portugal da Divisão 
Internacional de Comunicações Móveis da 
Microsoft Corporation.



Porquê a Mobicomp
Líder no mercado de soluções e software 
para comunicações móveis. 

Especialidade: serviços móveis que 
permitem maior controlo da informação 
diária mesmo em trânsito.  

Os produtos da Mobicomp visam a protecção, 
produção, partilha e descoberta de conteúdo –
desde funções tão simples como cópias de 
segurança de livros de endereços e imagens, 
para o caso de perder o telemóvel, até ajudar 
os utilizadores a controlarem em trânsito os 
Web sites de redes sociais da sua 
preferência.



Excelência da operação na Europa e 
internacionalmente. Este negócio é 
possível devido à grande empresa que a 
Mobicomp construiu.

Excelentes recursos técnicos em serviços 
móveis são aquisições chave para a 
Microsoft.

A tecnologia da Mobicomp, os 
conhecimentos técnicos e a forte 
capacidade de R&D instalada em Portugal 
constituem uma vais valia de 
competências para a Microsoft



Sinergias

A Mobicomp complementa a visão actual 
da Microsoft para disponibilizar formas 
inovadoras e simples de ligar pessoas.

A partir de agora, todos os utilizadores no 
mundo que usarem um telefone Windows 
Mobile (e existem hoje mais de 20 milhões 
de licenças vendidas) passarão a usar 
uma tecnologia “made in Portugal” 
incorporada



Pormenores da aquisição

Dentro de 2/3 semanas






