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Trabalhar com documentos

Crie, edite e partilhe relatórios ilustrados, gráficos interativos e apresentações persuasivas. Trabalhe facilmente com
documentos de diferentes formatos e redefina a produtividade na sua empresa.

Documentos

Apresentações

Pages

Keynote

Escreva cartas e relatórios rapidamente com os
fantásticos modelos e estilos da Apple. Adicione
comentários e ilustrações com o Apple Pencil.

Uma interface simples e intuitiva coloca as ferramentas
importantes em primeiro plano, para que todos os
elementos da equipa possam facilmente adicionar
gráficos impressionantes, editar fotografas e incorporar
efeitos cinematográficos.

Microsoft Word

Crie documentos de texto, guiões, blogues, apreciações
ou currículos. Crie, edite, visualize e partilhe facilmente
os seus ficheiros.

Microsoft PowerPoint

Crie uma impressão duradoura com apresentações
fortes e personalizáveis que se destacam.

Google Docs

Google Slides

Crie, edite e colabore em movimento. Poupe tempo
e aperfeiçoe os seus trabalhos com modelos fáceis
de utilizar.

Folhas de cálculo

Crie apresentações novas ou edite diapositivos criados
na internet ou noutro dispositivo.

PDF

Numbers

PDF Reader Pro

Crie folhas de cálculo e adicione imagens, gráficos
e tabelas facilmente. Anime os dados com gráficos
interativos.

Faça anotações, adicione marcadores, combine e divida
documentos PDF. Preencha formulários facilmente,
tudo a partir do iPhone ou iPad.

Microsoft Excel

PDF Expert

Crie uma folha de cálculo que satisfaça as suas
necessidades específicas. Implemente fórmulas
complexas com funcionalidades fantásticas.

Leia, realce, assine e preencha documentos PDF.
Edite texto existente no PDF, substitua imagens e oculte
dados importantes.

Google Sheets

Adobe Acrobat Reader

Crie e partilhe folhas de cálculo. Realize tarefas quando
precisar, mesmo que não disponha de uma ligação
à internet.

Guia de primeiros passos com apps empresariais

Veja, faça anotações e assine documentos PDF.
Use o dedo ou o Apple Pencil para assinar qualquer
documento PDF de forma eletrónica.
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Aumentar a criatividade

Exprima a sua criatividade e dê vida às suas ideias empresariais. Comunique de forma apelativa com apps que lhe
permitem desenhar e editar imagens rapidamente.

Fotografias
Pixelmator

Retoque e melhore imagens, e esboce, pinte e crie
composições de imagens avançadas.

Camera+ 2

Fotografe e edite utilizando ferramentas que funcionam
de forma consistente no iPhone e iPad.

Infltr

Escolha entre mais de sete milhões de filtros para
melhorar fotografias, vídeos, Live Photos, fotografias
de profundidade e GIF animados.

Adobe Photoshop Fix

Retoque e restaure imagens facilmente. Corrigir,
suavizar, iluminar e outros ajustes permitem obter
o aspeto preciso que procura.

Affinity Photo

Modelos
Adobe Spark Page

Crie gráficos, páginas da internet e vídeos de aparência
profissional em minutos. Explore os modelos ou comece
de raiz.

AutoCAD

Veja, crie, edite e partilhe ficheiros DWG com ferramentas
de desenho e projeto fáceis de utilizar no iPhone e iPad.

Shapr: CAD para modelagem 3D

A modelagem 3D sólida é fácil com um motor de
modelagem geométrica avançado e um robusto kit
de ferramentas integrado.

uMake

Crie conteúdos 3D envolventes em movimento com
ferramentas intuitivas e uma experiência de
visualização melhorada.

Esta app de edição de fotografias profissional e robusta
oferece uma gama completa de gestos Multi-Touch
fluidos e a precisão do Apple Pencil.

Desenho
Procreate

Pincéis de dupla textura e uma resolução de tela
inovadora ajudam-no a criar esboços fantásticos,
pinturas inspiradoras e ilustrações impressionantes
onde quer que se encontre.

Affinity Designer

Ferramentas de design rápidas, avançadas e precisas
facilitam a colaboração com outros profissionais
criativos em materiais de marketing, páginas da
internet, ícones, design de IU ou arte concetual.

Paper de WeTransfer

Esboce, desenhe, crie diagramas, acrescente cor,
tome notas e registe as suas ideias em qualquer lugar
utilizando esta app de desenho envolvente.

Guia de primeiros passos com apps empresariais

Inspire Pro

Um motor de pintura proprietário proporciona uma
experiência de pintura, desenho e esboço incrivelmente
rápida e realista.

Adobe Photoshop Sketch

Capte a sua criatividade onde quer que a inspiração
surja com canetas, lápis e aguarelas realistas, e mostre
o seu processo criativo com um vídeo time-lapse
gerado automaticamente.

Adobe Illustrator Draw

Crie fantásticos designs vetoriais de forma livre e
transforme as suas ideias em trabalhos artísticos com
a qualidade de uma produtora.
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Tomar notas

Afaste-se da forma tradicional de tomar notas com estas apps e adicione clipes de áudio, esboços, listas de
verificação e muito mais. Registe e organize as suas ideias de forma rápida e fácil. Seja também mais produtivo
nas reuniões concentrando-se no que é debatido em vez de em tomar notas.
Notas

A app Notas é ideal para tomar nota rapidamente de ideias
que surgem no momento ou guardar notas mais longas,
com listas de verificação, imagens, ligações da internet,
documentos digitalizados, notas manuscritas ou esboços.

Dictafone

Transforme o iPhone ou iPad num dispositivo de
gravação portátil. Utilize o microfone integrado para
criar gravações, edite-as no dispositivo e, de seguida,
partilhe-as com os seus amigos.

Nebo

Com alguns toques e traços, pode formatar o seu texto
manuscrito como títulos, parágrafos e listas de pontos.

CaptureAudio

Evernote

Registe, organize e partilhe notas em qualquer lugar.
As suas melhores ideias estão sempre consigo e
sincronizadas.

Notability

Combine anotações manuscritas, fotografias e
digitação numa única nota e capte todos os detalhes.

Microsoft OneNote

Crie o seu próprio bloco de notas digital para organizar
as notas da forma ideal para si.

Notebook

Tome notas, adicione ficheiros, crie listas de verificação,
faça esboços, grave áudio e capte momentos.

Grave apresentações e reuniões, adicione as suas
próprias notas, identifique tópicos críticos com
sinalizadores e muito mais.

Noted

GoodNotes 5

Bear

Tome notas manuscritas e faça anotações em
documentos PDF. Pesquise as suas notas com o motor
de tinta vetorial.

Noted é uma app de gravação de áudio e registo de
notas para palestras, reuniões, entrevistas e muito mais.

Esta app de escrita flexível e fantástica é perfeita para
criar notas, prosa, programação e esboços.

Criar formulários

Elimine resmas de papel com estas apps para criar formulários eletrónicos diretamente no iPhone ou iPad. Qualquer que
seja o fluxo do documento, pode obter dados mais precisos e registar, combinar e partilhar os resultados facilmente.
DocuSign

GoCanvas

FastField Mobile Forms

SignEasy

Assine documentos de forma fácil, segura e gratuita,
sem qualquer limite mensal.

Implemente instantaneamente os seus formulários
numa força de trabalho móvel e obtenha dados mais
precisos em tempo real.

SignNow

Automatize a documentação e digitalize os processos
criando formulários e listas de verificação digitais.

Assine documentos, recolha assinaturas pessoalmente
ou envie documentos monitorizados aos clientes.

Adobe Fill & Sign

Envie a clientes ou colegas de trabalho documentos
que podem assinar com o dedo.

Preencha, assine e envie qualquer formulário
rapidamente. Tire uma fotografia de um formulário em
papel e preencha-o no iPhone ou iPad.

iAuditor

ProntoForms - Mobile Forms

Crie os seus formulários de inspeção facilmente.
Realize inspeções, atribua ações corretivas e partilhe
relatórios, tudo no seu dispositivo.
Guia de primeiros passos com apps empresariais

Permita que os funcionários remotos recolham e
acedam a dados e partilhem os resultados de forma
fácil e automática.
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Planear projetos

Faça com que os seus projetos decorram com precisão com apps que o ajudam a planear, visualizar, monitorizar e
partilhar atividades e ações. Redefina a eficiência dos projetos sem ter de ir ao escritório.
Teamwork Projects

Gira projetos na sua conta Teamwork.com. Realize
tarefas, cumpra etapas, partilhe ficheiros, monitorize
o tempo e muito mais.

Basecamp 3

Aumente a responsabilidade e comunique de forma
mais eficaz com listas de tarefas, mensagens, horários,
relatórios e muito mais.

OmniPlan 3

Visualize, proceda à manutenção e simplifique os seus
projetos. Divida tarefas, otimize os recursos e monitorize
o seu plano.

Microsoft Visio Viewer

Veja e interaja com diagramas Visio diretamente a partir
do iPhone ou iPad.

MindNode 6

Registe as suas ideias e explore facilmente as ligações
entre elas para organizá-las e partilhá-las.

Smartsheet

Crie, edite e partilhe trabalho com a sua equipa para
que todos disponham das informações mais recentes.

Trello

Use quadros, listas e cartões para organizar e priorizar
os seus projetos de uma forma divertida, flexível
e colaborativa.

OmniOutliner 3

Crie esboços perfeitos com colunas inteligentes,
capacidade de expressão em linguagem de script,
estilos personalizados, modelos e muito mais.

Agenda

Planeie e documente os seus projetos com esta app
para tomar notas com base em datas.

MeisterTask

Crie painéis de projetos visuais, convide membros da
equipa e colabore em tempo real.

Asana

Registe tarefas, listas, lembretes e ideias facilmente e
mantenha-se a par do seu trabalho em qualquer lugar.

Priorizar tarefas

Esteja a par da sua lista de tarefas, independentemente da sua complexidade. Adicione ações que o notificam em
determinada hora e local para que possa manter-se concentrado na tarefa que tem em mãos.
Atalhos

Simplifique as tarefas que realiza com frequência com
Atalhos. A Siri pode associar as suas rotinas diárias a apps
de outras empresas para sugerir atalhos convenientes.

Lembretes

A app Lembretes ajuda-o a estar a par de tudo o que
tem de fazer ao longo do seu dia de trabalho, como
agendar reuniões, enviar emails, acompanhar projetos
e muito mais.

Things 3

Registe facilmente as suas ideias, crie projetos para
cada um dos seus objetivos e planeie os passos
necessários para atingi-los.
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Todoist

Esteja a par de tudo, desde simples afazeres aos seus
projetos mais ambiciosos.

Wunderlist

Realize tarefas com listas simples e ferramentas
de gestão.

2Do

Crie tarefas, listas de verificação e projetos simples
com subtarefas, notas, anexos e alarmes.

OmniFocus 3

Crie projetos e tarefas, organize-os com etiquetas
e concentre-se no que pode fazer no momento.
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Colaborar

Mantenha o contacto com clientes, colegas e parceiros, e expanda o seu alcance através das redes sociais com
apps avançadas que o mantêm ligado e atualizado.
Mensagens

Utilize a app Mensagens para enviar e receber
mensagens de texto, fotografias, vídeos, efeitos
personalizados e muito mais.

FaceTime

Utilize o FaceTime para contactar rapidamente a sua
equipa, onde quer que se encontrem. O FaceTime
permite efetuar chamadas de vídeo e áudio com um
máximo de 32 pessoas em simultâneo.

Podio

Slack

Colabore num hub que cria canais para conversação
por tópico, projeto e equipa.

Quip

A colaboração é rápida e fácil neste local simples para
as equipas de trabalho criarem documentos evolutivos.

Skype

Fale, converse e colabore com colegas. Ligue para
telefones locais em todo o mundo a tarifas acessíveis.

Utilize uma app que permite que as equipas trabalhem
em sintonia com conteúdos, conversas e processos
integrados, e gira os seus projetos em qualquer lugar.

Cisco Jabber

ZOOM Cloud Meetings

Cisco Webex Meetings

join.me

Moxtra Individual

Inicie ou participe numa reunião com 100 pessoas com
vídeo sem falhas, áudio nítido e partilha de ecrã e
mensagens instantâneas.

Participe numa chamada em conferência, promova uma
videoconferência e partilhe conteúdos onde quer que
se encontre.

Yammer

Ligue-se às pessoas certas na sua empresa e partilhe e
pesquise informações entre equipas, projetos e ideias.

Colabore com mensagens instantâneas, chamadas e
mensagens de voz, e chamadas de vídeo.

Participe e apresente a partir de qualquer reunião,
evento ou sessão de formação com áudio e vídeo
líderes da indústria.

Apresente, obtenha feedback e receba aprovações
de conteúdos para fechar negócios em movimento.

Cisco WebEx Teams

Faça o trabalho progredir em espaços de trabalho seguros
onde todos podem contribuir, a qualquer momento.

Gerir ficheiros

Aceda e partilhe os seus documentos empresariais a partir de uma variedade de fornecedores de armazenamento
online. Trabalhe de forma mais eficiente com um único conjunto de dados em todos os dispositivos.
Ficheiros

A app Ficheiros reúne todos os seus documentos para
que possa explorar, pesquisar e organizá-los num único
local, incluindo os ficheiros localizados em fornecedores
de armazenamento de outras empresas, como o
OneDrive, Box e Dropbox.

Google Drive

Veja documentos, pesquise ficheiros, defina
permissões e permita a visualização de ficheiros offline.

Microsoft OneDrive

Aceda e partilhe os seus documentos, fotografias e
outros ficheiros facilmente a partir do iPhone e iPad.
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Dropbox

Este espaço de colaboração criativa reúne os ficheiros
num local central e sincroniza-os de forma segura entre
todos os dispositivos.

Box

Armazene, gira e partilhe todos os seus ficheiros,
fotografias e documentos de forma segura com 10 GB
de armazenamento online gratuito.

Adobe Creative Cloud

Gira os seus ficheiros, veja um tutorial e descarregue
apps. Pesquise, explore e pré-visualize conteúdos de
design do Photoshop, Illustrator e InDesign.
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Promover a sua marca

Utilize estas apps para gerir o seu marketing digital, melhorar o seu perfil e criar campanhas que farão todos falar
sobre a sua empresa.
Buffer

LinkedIn

Weebly

Wix

MailChimp

Marketo Events

Agende publicações e monitorize o desempenho dos
seus conteúdos no Facebook, Instagram, Twitter e
muito mais.

Crie, lance e desenvolva o seu negócio online, página
da internet ou blogue. Simplifique os processos com
simplicidade de arrastar e largar.

Crie e envie emails, gira assinantes e esteja a par do
seu marketing.

WordPress

Gira ou crie o seu blogue ou página da internet
WordPress. Crie e edite publicações, veja estatísticas
e responda a comentários.

Descubra e ligue-se a outros, cultive relações, pesquise
e candidate-se a empregos, e receba atualizações de
tópicos e empresas.

Interaja com pessoas, gira o seu negócio e faça mais
em movimento com o seu próprio local móvel e
personalizável na app Wix.

Registe os participantes nos seus eventos de forma
rápida e fácil, e sincronize os dados para o seu
programa Marketo utilizando vários dispositivos iPad.

HootSuite

Partilhe e agende publicações das suas contas no
Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

Zoho Campaigns

Crie e envie emails, gira assinantes e esteja a par do
seu marketing.

Marketo Moments

Veja os resultados das suas campanhas mais recentes
e adote ações para tarefas futuras, tudo a partir da
comodidade do iPhone ou iPad.

Envolver os clientes

Transforme mais potenciais clientes em clientes efetivos e veja o seu negócio crescer. De seguida, proporcione uma
experiência fantástica que fará com que voltem para mais.
Salesforce

Registe, gira e analise a atividade dos clientes
facilmente com um conjunto de ferramentas de gestão
da relação com os clientes.

ForceManager CRM

Aumente a responsabilidade e comunique de forma
mais eficaz com listas de tarefas, mensagens, horários
e relatórios.

Zendesk Support

Monitorize, priorize e solucione pedidos de assistência
dos clientes num sistema incrivelmente simples.
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Daylite

Gira facilmente clientes, potenciais clientes e
fornecedores a partir de um só local.

ScreenMeet Support

Permita que os clientes partilhem os seus ecrãs de
forma fácil e diretamente com as suas equipas de
assistência para solucionar problemas remotamente.

Cloze Relationship Management

Analise dados e use as suas descobertas de dados.
Veja tudo sobre os seus contactos, incluindo email,
reuniões e chamadas telefónicas, num único local.
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Capacitar as equipas de vendas

Forneça às equipas de vendas conteúdos envolventes e relevantes a que podem aceder em qualquer lugar. Integre e dê
formação às suas equipas rapidamente facilitando a descoberta, aprendizagem e partilha dos conteúdos adequados.
Zunos

Utilize o Zunos para fornecer tarefas interativas,
selecionar conteúdos ou proporcionar uma experiência
de aprendizagem personalizada.

Apple Books

Com ainda mais opções para criar conteúdos para a
plataforma Apple Books, é ainda mais fácil fornecer
conteúdos interativos envolventes ao seu público.

Showpad

Capacite as suas equipas de vendas com uma
plataforma para integração, formação e gestão de
conteúdos de vendas.

Monitorizar o tempo

O seu tempo é precioso. Monitorize o tempo que dedica a diferentes projetos e clientes, e crie faturas profissionais
para os clientes em segundos.
HoursTracker

Registe a hora a que começa e para de trabalhar.
Monitorize facilmente o tempo e calcule os rendimentos
para um ou mais trabalhos.

Helios

Organize tarefas importantes e foque a sua atenção
com esta ferramenta simples de monitorização do
tempo para freelancers e trabalhadores remotos.

Time Master + Billing

Monitorize o tempo e as despesas, apresente relatórios
e crie faturas profissionais em PDF diretamente a partir
do iPhone ou iPad.
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Invoice2go

Envie faturas e orçamentos profissionais aos clientes,
e receba o pagamento mais rapidamente.

Timelines Time Tracking

Compreenda onde despende o seu tempo e encontre
formas de melhorar as suas rotinas, ser mais eficiente
e conseguir fazer mais.

Hours - Controle de Tempo

Com uma linha temporal visual, lembretes inteligentes
e relatórios detalhados, a app Hours permite monitorizar
o tempo facilmente.
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Registar despesas

Não precisa de passar tempo no escritório a criar relatórios de despesas. Estas apps permitem criar e gerir as
despesas comerciais em movimento.
XpenseTracker

Monitorize e registe todas as suas despesas e
quilometragens comerciais, e exporte relatórios
e fotografias dos recibos diretamente para o seu
computador.

Zoho Expense

Automatize a gestão de despesas comerciais e de
deslocação e reduza o tempo que despende a registar
recibos e a preparar relatórios de despesas.

Expensify

Gira relatórios de despesas e monitorize os recibos
e as deslocações comerciais para pequenas empresas,
contas e indivíduos.

SAP Concur

Os utilizadores SAP Concur existentes podem utilizar
esta app para marcar viagens, criar relatórios de
despesas e aprovar faturas.

Aceitar pagamentos

Aceite pagamentos no momento, onde quer que se encontre. Com apps e soluções de pagamento inovadoras no
iPhone e iPad, está sempre disponível para fazer negócio.
Square Point of Sale

Aceite cartões de débito e de crédito, cartões com chip
EMV e Apple Pay com o Square Reader. Monitorize as
vendas e o inventário em tempo real.

talech Register

Aceite encomendas e pagamentos, gira o inventário
e aceda às informações dos clientes utilizando uma
interface simples e intuitiva.

Vend POS

Venda em movimento, mantenha-se próximo dos clientes
e gira e desenvolva o seu negócio de retalho em qualquer
lugar no mundo com esta solução de POS de retalho.

TouchBistro Point of Sale

Elimine as dúvidas relativamente a encomendas e
funcionários, simplifique os pagamentos, melhore
a gestão do menu e crie relatórios detalhados para
o seu restaurante.

QuickBooks GoPayment POS

Aceite pagamentos a crédito e por transferência
bancária e monitorize tudo a partir de um único local.

Revel POS

Esta plataforma de gestão empresarial repleta de
funcionalidades integra todas as operações e canais
de clientes num único painel de POS.

iZettle Pro

Aceite pagamentos e aumente as vendas com esta app
de ponto de venda concebida especificamente para
bares, cafés e restaurantes.

Shopify

Gira o seu negócio onde quer que se encontre. Quer
tenha uma ou várias lojas Shopify, esta app permite
gerir as encomendas e os produtos, comunicar com
os funcionários e monitorizar as vendas facilmente.

ShopKeep Point of Sale

Monitorize as vendas, gira o inventário, simplifique
a gestão do pessoal e muito mais no iPad.

Guia de primeiros passos com apps empresariais
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Gerir finanças

Zele pelas finanças da sua empresa com estas soluções de contabilidade para iOS e iPadOS. Emita faturas, gira os
vencimentos e o fluxo de caixa e mantenha a funcionalidade da sua empresa.
Kashoo Cloud Accounting

Obtenha toda a assistência de contabilidade para as
necessidades da sua pequena empresa, incluindo
relatórios, faturas e monitorização de despesas de
qualidade profissional.

FreshBooks Cloud Accounting

Gira a sua pequena empresa com este software de
contabilidade online para pequenas empresas.
Envie faturas e monitorize e gira as suas despesas
de forma integrada.

Xero

Controle e envie faturas, crie relatórios de despesas e
registe recibos facilmente, sabendo que os seus dados
encriptados estão protegidos online.

QuickBooks Online

Gira facilmente as despesas e o fluxo de caixa da sua
empresa. Crie faturas e veja os lucros e as perdas.

Analisar dados

Crie relatórios mais completos com gráficos e interatividade. Leve a visualização dos dados para outro nível e obtenha
informações sobre o seu negócio como nunca antes.
Tableau Mobile

Microsoft Power BI

SAP Analytics Cloud Roambi

QlikView mobile

Mantenha-se a par dos seus dados em qualquer lugar.
Veja painéis e percorra, pesquise e filtre conjuntos
de dados.

Crie e disponibilize relatórios, gráficos, painéis,
indicadores de desempenho, análises e visualizações
de dados completos e interativos.

Numerics

Crie painéis fantásticos e acessíveis que ligam os seus
dados comerciais de forma segura e em tempo real.
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Aceda a dados, receba notificações, tome notas e
partilhe utilizando funcionalidades avançadas que
permitem tomar decisões.

Analise dados e utilize as suas descobertas para apoiar
a tomada de decisões.

MicroStrategy Mobile for iPad

Agora, os clientes MicroStrategy podem tornar-se móveis
com os sistemas de informação e empresariais existentes.
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Organizar turnos

Gira a sua equipa, monitorize a assiduidade e integre a folha de vencimento. Com estas apps, pode certificar-se de
que tem as pessoas certas a trabalhar no momento certo.
Crew Messaging and Scheduling

Simplifique a comunicação da equipa, crie mensagens
de grupo, marque turnos e atribua tarefas.

Planday Employee Scheduling

Deputy: Shift Schedule Maker

Gira os registos dos funcionários, planeie os turnos,
comunique com as equipas, reveja tarefas, gira as
folhas de vencimento e obtenha um maior nível de
informação e controlo da sua empresa.

Simplifique a gestão e o horário dos funcionários para
os trabalhadores à hora e melhore a sua eficiência
administrativa.

Bem-estar dos funcionários

Desde lembretes para se levantarem até atingirem objetivos de fitness, um foco no bem-estar mantém os
funcionários saudáveis, com energia e produtivos ao longo do dia.
Challenges - Compete, Get Fit

Fique em forma e compita com amigos, familiares e
colegas de trabalho em desafios baseados em equipas.

Headspace

MyFitnessPal

Defina objetivos calóricos, registe os alimentos que
ingere e o exercício que pratica diariamente e comece
hoje a mudar a sua vida.

Relaxe com meditações guiadas e técnicas de atenção
plena que proporcionam calma, bem-estar e equilíbrio
à sua vida.

Guia de primeiros passos com apps empresariais
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Distribuição de apps simplificada
Comece num local central.

O Apple Business Manager torna fácil encontrar, comprar e distribuir apps e livros em volume para satisfazer todas
as suas necessidades empresariais.
Distribua facilmente as apps adquiridas através do Apple Business Manager utilizando uma solução de gestão de
dispositivos móveis (MDM) para utilizadores ou dispositivos em qualquer país onde as apps estejam disponíveis.
Além disso, com o Crédito em volume, pode utilizar notas de encomenda para comprar conteúdos através do seu
revendedor. O Apple Business Manager funciona de forma integrada com soluções de MDM populares, como Jamf,
VMware e MobileIron.
Saiba mais ↗
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Recursos adicionais

App Store

Apple at Work

Today at Apple

A App Store tem mais de 235.000 apps
concebidas para conferir uma maior
mobilidade, eficiência e robustez
aos negócios.

O iPhone, iPad e Mac são as melhores
ferramentas para empresas. Saiba mais
sobre os produtos, plataformas,
parceiros e outros recursos da Apple
para o ajudar a dar os primeiros passos.

Torne o seu melhor trabalho ainda melhor
com sessões práticas para empresas que
vão desde a fotografia e vídeo à arte
e design. Junte-se a nós para explorar
ferramentas, descobrir apps e obter
inspiração para fazer ainda mais.

Aceda à App Store para empresas ↗

Saiba mais ↗

Descubra ↗
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Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Adobe é uma marca comercial ou marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou noutros países.
IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países, e é utilizada sob licença. Outros nomes de produtos e empresas referidos neste
documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

