
 

 

O mercado de Mobile, em particular com o crescimento exponencial da 

relevância dos App Marketplaces e a facilidade de distribuição, manutenção e 

gestão que estes permitem a uma escala global nunca antes vista, representa 

uma oportunidade extraordinária ao dispor das organizações e indivíduos. A 

título de exemplo, a IDC prevê que em 2012 os downloads de Apps totalizem 85 

biliões a nível mundial, e que no seu conjunto representem um volume de 

negócio maior do que o próprio mercado de mainframes, um dos pesos-

pesados históricos da indústria das TI. Em 2011, e segundo estudos da Gartner, 

o revenue estimado a nível mundial para o mercado de Apps foi de 15,1 mil 

milhões de dólares, sendo que em 2010 este mercado representava 5,2 mil 

milhões de dólares.  

Mas uma das grandes dificuldades enfrentada pelos indivíduos e organizações 

que queiram apostar nesta oportunidade, desenvolvendo novos modelos de 

Apps nas mais variadas áreas (produtividade, entretenimento, informação, ou 

novas áreas como business intelligence), prende-se com a resposta à questão: 

“por onde posso começar?”.  

A Microsoft Portugal, através da iniciativa App Me Up (www.app-me-up.com) 

quis dar resposta a esta questão, e juntar num só portal o essencial da 

informação necessária para começar a desenvolver uma App para o novo 

Windows Phone: 1) Onde obter as ferramentas gratuitas; 2) quais os recursos de 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=231720
http://www.app-me-up.com/


aprendizagem essenciais; 3) como publicar as Apps no Marketplace; 4) onde 

obter mais recursos, e dar visibilidade à sua App. 

E a Nokia quis também juntar-se a esta iniciativa: em colaboração com a 

Microsoft, foi criado o programa App VIP que disponibiliza telefones Nokia 

Lumia de forma gratuita a todos os que respondam aos requisitos para o 

programa, sendo que para entrar no mesmo basta ter 5 ou mais Apps 

publicadas no Marketplace – posteriores a 1 de Outubro de 2011. O programa 

App VIP está também ao dispor de organizações que tenham Apps 

extraordinárias planeadas no presente ou no futuro e desejem o apoio da 

Microsoft, tanto do ponto de vista tecnológico e suporte ao desenvolvimento 

mas também na divulgação e aumento de visibilidade destas mesmas Apps. 

Para tal, basta entrar em contacto através do e-mail directo 

appvip@microsoft.com  

O momento é, então, agora: basta começar com uma ideia!   
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