
 

No passado mês de Abril a Microsoft inaugurou a nova sede em Portugal: a 

Microsoft Lisbon Experience (MLXe), no Parque das Nações, com a presença do 

Presidente da República, Prof. Aníbal Cavaco Silva, assim como de outras figuras 

ilustres e representativas de vários setores do nosso país. Esta mudança inicia um 

novo capítulo na nossa história de compromisso com o país, após a comemoração 

dos 20 anos da presença da Microsoft em Portugal, em 2011. 

Microsoft Lisbon Experience é um local onde a mais moderna tecnologia convive 

paredes meias com a mais tradicional portugalidade. Para além da mais recente 

tecnologia colocada ao serviços dos colaboradores Microsoft, o espaço foi decorado 

com materiais e fornecedores portugueses. Esta foi a forma que encontrámos para, 

mais uma vez, nos juntarmos ao desenvolvimento da economia e das empresas em 

Portugal. 

Microsoft Lisbon Experience é ainda um 

espaço que vive de tecnologia, respira 

tecnologia e onde a tecnologia é colocada ao 

serviço da produtividade. 90% das pessoas que 

trabalham no MLXe usam 100% de 

tecnologias móveis (laptop, telefone móvel, 

tablet, acesso à rede wireless, videoconferência, etc). As aplicações e ferramentas de 

produtividade e colaboração estão na cloud e são baseadas em sistemas de 

comunicação por voz, dados e vídeo, assentem na web e são acessíveis via browser.  



Não podemos deixar de salientar que a mesma tecnologia que utilizamos na nossa 

sede está já disponível às empresas portuguesas, com soluções simples, fáceis de 

implementar e de usar, e que podem alterar o modo de trabalho de qualquer 

organização independentemente da sua dimensão.  

Esperamos assim que  a Microsoft Lisbon Experience sirva de inspiração e que a sua 

empresa avance rápido nesta nova vaga de produtividade que a tecnologia cloud 

nos proporciona.  

 

Com os melhores cumprimentos, 
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