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Evento Fujitsu IT Future 2013 chega a Lisboa sob o lema "Soluções 

Para Portugal" 

 

Factos Noticiosos:  

* A exposição ‘Reshaping ICT, Reshaping Business’ apresenta as mais recentes inovações da Fujitsu.  

* Oradores de topo da Fujitsu, parceiros e especialistas revelam tendências TI e casos de sucesso mundiais. 

* Evento itinerante visita 19 países em três meses. 

 

Lisboa, 13 de Maio de 2013 – A Fujitsu anuncia a chegada a Portugal do seu roadshow Fujitsu IT Future, que no ano 

passado atraiu mais de 5.000 visitantes empresariais. Este ano, o evento percorre 19 países da região da Europa, 

Médio Oriente, África e Índia, promovendo a discussão das grandes tendências que moldarão o panorama das novas 

tecnologias ao serviço das organizações, ao longo dos próximos anos.  

 

No desafiante contexto económico e financeiro do nosso país, as TIs poderão ser uma das ferramentas para aportar 

crescimento e aumentar a competitividade e rentabilidade das organizações. Como pode a economia portuguesa 

tornar-se mais competitiva e produtiva? Como pode o IT ajudar Portugal e as suas empresas a agir? O IT pode 

funcionar como catalisador/apoio das empresas à exportação? O IT Future será um espaço de reflexão, debate e 

antevisão das oportunidades que se apresentam às empresas.  

 

O Fujitsu IT Future 2013 irá demonstrar ainda de que forma está a mudar o uso que as empresas fazem das 

tecnologias da informação, uma vez que a resolução de muitos problemas comerciais relacionais com as TI requerem 

também um acesso fiável a competências na área das tecnologias da comunicação. Com um património de décadas de 

experiência em tudo o que respeita a tecnologias da informação e da comunicação (TIC), a Fujitsu está a apresentar 

uma nova cadeia de valor de produtos, soluções e serviços ponta-a-ponta que podem ser integrados de forma flexível 

para ir ao encontro dos desafios empresariais actuais.  

 

Soluções para as empresas portuguesas 

Ao longo do Fujitsu IT Future 2013, a Fujitsu e os seus parceiros darão informações pormenorizadas sobre como 

podem os clientes dar nova forma ao papel das TIC no seu negócio recorrendo às mais recentes soluções, serviços e 

produtos Fujitsu. Por exemplo, o ‘Touching the Cloud’ mostra como a integração de dispositivos tácteis móveis com 

serviços cloud resulta num suporte TIC completo para funcionários, além de trazer maior eficiência e velocidade à 

distribuição de de serviços TIC. 

 

Por outro lado, o ‘Smart Sourcing’ apresenta o mix mais adequado de recursos externos e internos, serviços e 

competências TI, permitindo que as unidades TI das empresas se concentrem no seu negócio principal, ao mesmo 

tempo que reduz os custos da tradicional manutenção e funcionamento. Os visitantes também terão uma antevisão dos 

novos notebooks LIFEBOOK, dos Tablet PCs STYLISTIC, de PCs all-in-one, do novo modelo da workstation CELSIUS, 

de scanners, da geração de servidores PRIMERGY S7 e dos mais recentes serviços e soluções, como a Fujitsu 

PalmSecure e o Fujitsu Eco Track.
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No que diz respeito às keynotes, oradores de topo da direcção da Fujitsu, como Satoru Hayashi (Executive Member of 

the Board, Fujitsu), estarão presentes, a par de especialistas que irão dar informações detalhadas sobre as actuais 

tendências TI. Além dos patrocinadores principais, Intel e NetApp, participam no roadshow Fujitsu IT Future parceiros 

adicionais como a Brocade, a Cisco, a Citrix, a Microsoft, a Nokia, a Oracle, a SAP, a SUSE, a Symantec e a VMware.  

 

Citações de Suporte 

Dr. Joseph Reger, Chief Technology Officer, Fujitsu Technology Solutions 

 “Tendo em mente as mudanças nas necessidades dos nossos clientes empresariais, a Fujitsu adicionou um ‘C’ às TI. 

Praticamente todos os problemas TI da actualidade requerem competências em tecnologias da comunicação. As 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) podem resolver muitos dos problemas que, no passado, eram 

frequentemente apenas 'reajustados' por uma abordagem ‘TI’. É por esse motivo que, por exemplo, os nossos novos 

serviços ‘Touching the Cloud’ aproveitam o nosso know-how como terceira maior organização global na área dos 

serviços, bem como o nosso património de experiência tanto em infra-estruturas TI e de comunicações como em 

produtos para negócios. A série de eventos Fujitsu IT Future é a forma ideal de nos encontrarmos com os clientes e 

lhes proporcionarmos informação e demonstrações personalizadas e em primeira mão.”  

 

Poderá consultar a agenda do evento em:  

http://www.fujitsu.com/pt/about/resources/events/itfuture2013/agenda/ 
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Sobre a Fujitsu 

A Fujitsu é um fornecedor global de Tecnologias de Informação para o mercado global. Com cerca de 170.000 pessoas 

a apoiar clientes em 70 países, a Fujitsu combina especialistas em serviços e sistemas com produtos na área da 

computação, telecomunicações e micro electrónica avançada de modo a proporcionar valor acrescentado aos clientes. 

Com sede em Tóquio, a Fujitsu Limited (TSE: 6702) apresentou receitas consolidadas de 4,5 biliões de ienes (54 mil 

milhões de dólares) para o ano fiscal que terminou a 31 de Março de 2012.  

Para mais informações, visite www.fujitsu.pt ou www.fujitsu.com 
 

Sobre a Fujitsu Technology Solutions 

A Fujitsu Technology Solutions é o fornecedor líder europeu de infra-estruturas TI, com presença nos principais 

mercados da Europa, Médio Oriente, África e Índia, servindo grandes organizações, pequenas ou médias empresas e 

consumidores. Com a sua abordagem Dynamic Infrastructures, a empresa disponibiliza um portfólio completo de 

produtos IT, soluções e serviços, que incluem desde soluções cliente a data center, Managed Infrastructure e 

Infrastructure-as-a-Service. A Fujitsu Technology Solutions emprega mais de 13.000 pessoas e faz parte do Grupo 

Fujitsu. Para mais informações visite ts.fujitsu.com/aboutus 
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