
 
 

 

Comunicado de Imprensa 

 

Microsoft presente no Pixels Camp  

com sessões para developers, meet-ups  

e kits de IoT 

o Evento marcado para os dias 21, 22 e 23 de março, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. 

o No dia 22 realiza-se, paralelamente, durante todo o dia, o Microsoft Developer Camp.   

 

Lisboa, 20 de março de 2019 – Mais de 1.000 developers vão encher o Pavilhão Carlos 

Lopes em Lisboa, nos próximos dias 21, 22 e 23 de março e a Microsoft Portugal não podia 

faltar. O evento, organizado pela Bright Pixel, prevê que durante três dias estes 

profissionais criem projetos em resposta a desafios lançados por algumas das maiores 

organizações em Portugal, assistam a mais de 100 sessões e vivam experiências imersivas 

especialmente pensadas para a comunidade de developers.  

A Microsoft Portugal contará com um espaço dedicado onde será possível interagir com 

especialistas – Ask the Experts -, jogar Xbox, e onde poderão recolher Azure IoT 

Developement Kits e vouchers de subscrição de Azure para responder ao desafio lançado. 

Luís Silva, diretor da unidade de negócio de Cloud da Microsoft Portugal, fará a introdução 

à participação da tecnológica no evento; já Rui Carmo apresentará o Reverse Pitch aos 

participantes, desafiando-os para a criar uma solução para um projeto, que tenha aplicação 

real com uma peça de hardware, nomeadamente através de Azure IoT Development Kits. 

Existe um número limitado de kits e os interessados terão de se inscrever como equipa no 

site do evento.  

Juanjo Ayuso, AppDev Business Lead da Microsoft para a região de Western Europe, fará a 

sessão inaugural do evento, dedicando a keynote de dia 21, quarta-feira, às 14h00, ao tema 

“Your CEO needs you (but still doesn’t know)”.  

Ao longo de todo o dia 22 vai realizar-se ainda o Microsoft Azure Developer Camp, uma 

formação técnica gratuita para developers. Entre as 08h30 e as 18h00, no Pavilhão Carlos 

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x6446948abcd
https://medium.com/@rcarmo/c6313d99302d
https://www.linkedin.com/in/juanjocarmena/
https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x6446948abcd


 
Lopes, poderão explorar as últimas ferramentas e tecnologias, aprofundar competências em 

áreas como Inteligência Artificial, Machine Learning, microserviços, containers, entre outros. 

As sessões de code-first vão permitir construir aplicações para a Cloud – desenhar a 

arquitetura e desenvolver aplicações para tirar vantagem da escala que a Cloud oferece; 

migrar aplicações para a Cloud e recorrer a soluções avançadas de IA e Machine Learning 

para explorar dados existentes. 

Para Luís Silva, diretor da unidade de negócio de Cloud da Microsoft Portugal, “todas as 

empresas são agora empresas de software e os developers são determinantes no processo 

de transformação e inovação. Nesta economia movida a energia digital, o software 

impulsiona negócios em praticamente todos os setores, e as empresas nascidas 

digitalmente já começam a dominar mercados e a pressionar gigantes tradicionais da 

indústria. Por isso, a Microsoft têm estado completamente empenhada ativar esta 

comunidade. O foco na inovação permitiu lançar várias soluções em código aberto para 

que as comunidades possam usar e desenvolver. Procurámos simplificar a utilização de 

código na nuvem para que seja possível transformar operações ou criar produtos à luz da 

transformação que a era digital impõe, sem ser necessário ser um especialista”, referiu. 

A participação da Microsoft Portugal inclui ainda um espaço de Meet-ups, onde se realizará 

a habitual Azure Wednesday, num momento de partilha de conhecimento e networking 

entre membros ativos desta comunidade. Está previsto também acompanhamento e 

mentoria dos projetos ao longo de todo o evento por parte de especialistas da Microsoft 

Portugal.  

 

Mais informações: 

 Web Imprensa: https://news.microsoft.com/pt-pt/ 
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Rebeca Venâncio Nânci Martinez Nuno Augusto  

v-revena@microsoft.com nanci.martinez@lift.com.pt nuno.augusto@lift.com.pt  

 914 409 524 918267701  
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Acerca da Microsoft 

Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq "MSFT") é líder mundial em software, serviços, dispositivos e 

soluções para ajudar as pessoas e empresas a alcançarem todo o seu potencial. 


