
 

 

 

 

Apresentações e debate sobre MMS, Location Based Services e outros serviços 

Programa i-nnovators organiza Fórum  

sobre novas oportunidades de negócio 

 

 

O i-nnovators, programa da Optimus para o desenvolvimento de novos projectos e produtos 

para a rede móvel, vai realizar um Fórum no próximo dia 5 de Fevereiro no Centro de 

Congressos do Taguspark (Oeiras). 

 

Este evento destina-se a empresas envolvidas no desenvolvimento de conteúdos, aplicações 

e serviços para comunicações móveis, ou que tencionam vir a investir nesta área. Os temas 

em debate neste Fórum serão MMS, SMS, serviços baseados em localização e a taxação de 

conteúdos e serviços. 

 

Este Fórum permitirá às empresas e empreendedores participantes obter informação sobre 

negócios e tecnologia na área das telecomunicações móveis, e ainda discutir estes temas 

com a Optimus e outras empresas activas no desenvolvimento de aplicações e conteúdos.  

 

Com este evento, a Optimus pretende dar oportunidade às empresas de: 

• ficarem a par das apostas da Optimus para os serviços de dados; 

• identificarem oportunidades de negócio; 

• conhecer quais as tecnologias e interfaces que podem utilizar desde já para mobilizar as 

suas aplicações; 

• iniciarem ou aprofundarem contactos com potenciais parceiros; 

• saberem como facturar os seus serviços através da rede Optimus; 

• e assistirem a demonstrações de serviços de dados.  

 

Os interessados poderão inscrever-se enviando um mail para eventos@innovators.pt com 

indicação do seu nome e empresa. Receberão depois um mail de confirmação do convite (o 

número de lugares é limitado).  

 

Este é o primeiro evento de uma série de actividades que o i-nnovators irá organizar ao longo 

de 2003 e que incluem eventos, workshops e formação especializada. 

 

 



 

 

 

 

Sobre o programa i-nnovators 

 

O programa i-nnovators apoia os parceiros de desenvolvimento da Optimus a nível 

tecnológico e de negócio, assegurando o acesso às plataformas de rede, o suporte técnico e 

o lançamento dos produtos resultantes no mercado.  

 

O programa assegurou já a comercialização de mais de uma dezena de produtos 

empresariais e de entretenimento e suporta actualmente desenvolvimentos nas tecnologias 

SMS, MMS, WAP, GPRS e Java, entre outras.  

 

Para implementar este programa inovador a Optimus conta com o apoio de uma forte rede 

de parceiros onde se contam, entre outras entidades, a Ericsson, a Sun, o Taguspark e a HP.  

 

O lançamento do programa I-nnovators assinalou um marco decisivo na indústria das 

telecomunicações em Portugal e permitiu à Optimus reafirmar a sua liderança na inovação, 

através do contributo para o desenvolvimento e progresso da sociedade de informação. 

 

Mais informações podem ser obtidas no site recentemente reformulado www.innovators.pt. 

 

 


