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comprar um smartphone ou um tablet 
não resolve tudo. A quantidade e a quali-
dade das aplicações que se pode utilizar 
também dependem do sistema operativo 
que usam. por isso, se tem intenção de 
comprar um smartphone ou um tablet, 
guarde na memória estes conselhos.

• se só pretende usar o dispositivo para 
consultar o e-mail e aceder à Internet, 
qualquer sistema operativo serve. pro-
cure um aparelho adequado ao seu 
orçamento e avance. 

• se o que pretende é explorar ao 
máximo as funcionalidades do seu 
smartphone ou tablet, instalando dife-
rentes aplicações para melhorar as suas 
capacidades, é preferível optar por um 
dos sistemas operativos mais versáteis: 
o Android, o iOs ou o Windows Phone. 

Escolher o sistema operativo

A escolha do sistema operativo para o 
nosso dispositivo móvel é fundamental. 
para fazer uma boa opção, é essencial 
que, primeiro, se informe sobre as carac-

os novos 
dispositivos móveis

terísticas de cada sistema operativo; em 
segundo lugar, que escolha o que melhor 
se adapta ao uso que pretende dar-lhe; e, 
em terceiro, que procure um smartphone 
ou um tablet com esse sistema operativo 
que se adeque bem ao seu orçamento.

iOS

É a versão reduzida do sistema Mac osX 
dos computadores da Apple. Foi dese-
nhado especificamente para o iphone e 
para o ipad. com este sistema operativo, a 
Apple tornou-se a precursora dos telemó-
veis inteligentes tal como os conhecemos. 
posteriormente, estendeu as suas funcio-
nalidades ao mundo dos tablets.

É um sistema muito estável, intuitivo e 
fácil de usar. Graças à funcionalidade 
icloud, é possível fazer a configuração 
inicial, a sincronização dos arquivos mul-
timédia e as atualizações via wi-fi. para 
algumas tarefas mais específicas, precisa 
de instalar no computador o programa 
iTunes e abrir uma conta, algo que mui-
tos podem achar aborrecido. A vanta-
gem é que o iTunes decide sozinho onde 

os dispositivos móveis têm muitas funcionalidades, 
mas será que as utilizamos da melhor maneira? Tiramos 
realmente o máximo partido do nosso smartphone ou 
tablet?



5Apps

guardar os diferentes elementos, o que, 
para os utilizadores menos habituados, é 
uma vantagem. 

A App Store é uma das lojas mais com-
pletas e de maior qualidade. É segura-
mente uma das razões do sucesso do 
iphone e do ipad. contém aplicações 
desenhadas especificamente para des-
frutar da informática portátil, e há-as 
para todos os gostos, das mais úteis 
às mais estranhas. Terá de comprar um 
iphone ou um ipad para desfrutar deste 
sistema, dois dispositivos de elevado 
preço mas de elevada qualidade. o ios 
também é usado noutros dispositivos da 
Apple, como o iPod touch. 

Android

pertence à todo-poderosa Google. No 
entanto, trata-se de um sistema aberto: 
qualquer fabricante o pode utilizar nos 
seus dispositivos e desenhar para ele os 

seus produtos, embora seja de esperar 
que haja sempre uma maior compatibi-
lidade com as diferentes aplicações da 
Google (Gmail, agendas, contactos…). 
É o sistema operativo com maior cresci-
mento nos últimos anos.

destaca-se pela possibilidade de per-
sonalização do interface do utilizador, 
com centenas de widgets e acessos dire-
tos, e pela facilidade na transferência de 
ficheiros para o computador: liga-se pela 
porta UsB ao PC, arrasta-se os ficheiros – 
e já está. Fazer a atualização do sistema 
operativo é um pouco mais complicado, 
já que, mesmo quando a Google lança 
novas versões, estas têm que passar 
pelos fabricantes (LG, HTc, samsung, …) 
que as adaptam ao smartphone ou ao 
tablet, caso queiram, e as põem à dispo-
sição dos utilizadores. o resultado é que, 
por vezes, passam vários meses até que a 
atualização fique disponível, ou pode ser 
que nunca chegue a ficar.  

450
portáteis

400
Tablets

1600
Smartphones

150
TV com Internet

Quantos dispositivos móveis  
foram vendidos em Portugal?

(milhares de unidades, em 2012)

Fonte: estimativa interna da DECO PROTEsTE
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experimente deambular um pouco 
pela Google Play Store. Quanto mais 
se divulga este sistema pelos utilizado-
res, maior é o número de programado-
res que se animam a criar aplicações: 
quantidade e variedade estão garanti-
das e, geralmente, a um preço inferior à 
concorrência.

são muitas as marcas que equipam os 
seus telemóveis inteligentes e tablets 
com o Android: LG, samsung, sony, 
HTc… regra geral, personalizam o 
interface, para permitir que algumas 
tarefas sejam executadas de forma mais 
rápida e simples. Também disponibi-
lizam ferramentas personalizadas de 
sincronização, ou seja, software que 
permite sincronizar contactos e agen-
das do outlook, bem como fazer cópias 
de segurança de todos os dados do 
smartphone.

Windows 8

A Microsoft continua a tentar encontrar 
o sistema operativo mais adequado para 

os dispositivos móveis. com o lança-
mento do Windows 8 para os tablets e 
do Windows Phone 8 para os smartpho-
nes, a Microsoft continua a sua aposta na 
criação de um sistema que permita uma 
integração dos seus serviços em todas as 
plataformas. 

A Windows Phone Store é uma loja com 
aplicações modernas e bem consegui-
das. É fácil de usar, com muitos detalhes 
para cada aplicação e, embora pudesse 
ter um reportório maior, o que tem cobre 
satisfatoriamente o mercado. Ao suporte 
inicial do Windows Phone 8 para os Nokia 
juntaram-se outros fabricantes, como 
a HTc e a samsung. para os tablets, a 
Microsoft apresentou o surface, a sua 
aposta para os dispositivos móveis com 
ecrãs de maiores dimensões. A primeira  
geração destes dispositivos não teve 
o sucesso desejado pela marca ameri-
cana, que se apressou a desenvolver uma 
segunda geração (surface 2), tecnica-
mente mais evoluída. outros fabricantes 
também já lançaram tablets equipados 
com o Windows 8.

Qual o sistema operativo  
preferido?
1.º trimestre de 2013

Fonte: iDC Worldwide

75% 17,3% 3,2%
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O que espera do seu 
dispositivo móvel?
• Fotos: há cada vez mais pessoas a uti-

lizar o smartphone ou o tablet como 
máquina fotográfica, já que isso facilita 
a partilha de imagens, tanto por e-mail 
como nas redes sociais. por isso, se a 
ideia é fazer o mesmo, assegure-se de 
que o dispositivo fotográfico integrado 
é de boa qualidade. encontrará câma-
ras que vão dos 3 aos 12 megapixels 
(ou até mais), embora o resultado final 
sem sempre seja o melhor.  

• Ecrã: convém atender tanto ao tama-
nho como à resolução. Nos smartpho-
nes podemos encontrar ecrãs de 3 a 
5 polegadas e, nos tablets, há-os de 7 
ou mais. Um ecrã mais pequeno tem 
normalmente influência no peso e na 
portabilidade dos aparelhos, mas, em 
compensação, tarefas como ler mensa-
gens ou navegar na Internet podem ser 
mais difíceis. Quanto à resolução do 
ecrã, quanto mais alta, melhor. pense 
nisso antes de se decidir. 

• Além disso, a maioria dos smartphones 
e tablets dispõe de outras característi-
cas básicas, como a ligação de dados 
3G, conexão wi-fi, possibilidade de par-
tilhar a rede com outros dispositivos, 
antena Gps e, regra geral, entrada para 
cartão de memória e ligação UsB. Tam-
bém já existem modelos com ligação 
de dados 4G, que tem vindo a ganhar 
cobertura no território nacional. são 
tendencialmente mais dispendiosos, 
mas têm a vantagem de possibilitar 
velocidades de acesso substancial-
mente superiores.

Entre em www.deco.proteste.
pt/tecnologia e compare as 
centenas de telemóveis e tablets 
que analisámos de forma objetiva 
e independente. Revelamos 
quais são os melhores aparelhos 
e mostramos as suas virtudes e 
defeitos. Assim poderá decidir 
quais são os mais adequados para 
si, em função do seu orçamento e 
das suas necessidades.  

2,9% 1% 0,6%
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Ter acesso à Internet é uma necessi-
dade básica para quem quer tirar o 
máximo partido de um smartphone ou 
de um tablet. permite descarregar as 
aplicações, consultar o correio eletró-
nico, navegar na Web, ver o que ‘acon-
tece’ nas redes sociais… ou seja, tudo 
o que realmente faz a diferença entre 
um smartphone e um telemóvel normal. 
de acordo com dados publicados pela 
ANACOM em 2013, mais de 30% dos 
utilizadores de terminais móveis ace-
dem à internet de banda larga via 3G. 
isto tem muito que ver com ‘a moda’ 
dos telemóveis inteligentes: as vendas 
de smartphones em portugal ultrapas-
saram as de telemóveis tradicionais pela 
primeira vez no segundo trimestre de 
2013. O que não deixa de ser parado-
xal, se tivermos em conta que no nosso 
país as taxas de ligação à Internet móvel 
para este tipo de acesso são das mais 
elevadas da europa. Não é por isso de 
menor importância saber que escolher 
a operadora e o tarifário mais adequa-
dos pode permitir uma poupança de 
até 50%. 

É costume as operadoras proporem tari-
fários que permitam a adaptação a novas 
situações. por isso, algumas operadoras 
reservam os melhores tarifários de voz a 
quem contrata também os serviços de 
dados. Mas, atualmente, a maioria pro-
põe sobretudo tarifas planas ou pacotes 
que incluem um determinado número 
de minutos grátis para chamadas e sMs 
e também um determinado volume de 
tráfego de dados para as ligações à 
Internet.

escolher a tarifa 
de acesso à Internet

É muito importante escolher bem a operadora de 
telecomunicações e o tarifário mais adequado à sua 
situação, já que a poupança pode ir até aos 50%.

Compare, escolhe e poupe  
com  a DECO PROTESTE

Aceda ao nosso simulador de tarifários 
telefónicos, em www.deco.proteste.pt/ 
tarifarios-telecomunicacoes, e conte 
com a nossa ajuda para descodificar as 
diferentes ofertas das operadoras de 
telecomunicações. Poupar está na sua 
mão: selecione o tipo de produto que 
deseja, identifique o seu perfil e obterá 
as propostas das operadoras, da mais 
económica à mais cara.
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Antes de optar por um tarifário, tenha 
em conta o tipo de cobertura de rede 
disponibilizada pela operadora em ques-
tão nas zonas em que habitualmente 
poderá tentar ligar-se à Internet. Ter uma 
boa cobertura quando se tenta fazer cha-
madas de voz não significa necessaria-
mente que o mesmo aconteça na ligação 
à Internet. Lembre-se também de que 
as tarifas de dados incluem geralmente 
uma determinada quantidade de infor-
mação (a partir de 100 MB por mês) que 
pode ser usada sem restrições. É impor-
tante saber o que acontece quando 
se ultrapassa esse patamar. A maioria 
das operadoras reduz a velocidade de 
acesso a partir daí, o que dificulta muito 
a navegação até ao mês seguinte. outras 
optam por não baixar a velocidade, mas 
cobram pelo tráfego de dados adicional. 
convém ter isso em conta na hora de 
escolher o tarifário. 

Conexão partilhada

se por alguma razão não pudermos 
ligar-nos à Internet usando o computa-
dor ou o tablet, talvez possamos usar o 
smartphone como modem. para isso é 
preciso que o smartphone disponha de 

tethering (veja o Glossário, na pág. 23)
que permita partilhar a ligação à Internet 
através de wi-fi, bluetooth ou por cabo. 
Algumas operadoras facilitam as ligações 
compartilhadas disponibilizando outro 
cartão sIM que se pode inserir no tablet 
e usar a tarifa de dados contratada para 
o telemóvel. Alguns tarifários já incluem 
esta opção, não havendo necessidade 
de pagamento adicional.

Preços no estrangeiro

Normalmente, o tarifário contratado não 
é válido no estrangeiro. por isso, se sair 
do país, é importante que configure o 
smartphone ou o tablet para bloquear o 
tráfego de dados em roaming. As tarifas 
de ligação à Internet no estrangeiro têm-
-se mantido elevadas, mas se quiser usar 
o serviço mesmo assim poderá optar por 
alterar o montante-limite que deseja gas-
tar (que é, por defeito, de 50 euros - sem 
iVA ). Quando atingir o limite, a conexão 
de dados é interrompida, a não ser que 
o cliente solicite expressamente o con-
trário. É sobretudo quando se viaja para 
fora da União europeia que é importante 
informar-se bem sobre as tarifas aplica-
das, antes de tentar ligar-se à Internet. 

Quem usa a Internet?

de utilizadores 
de Internet

Perfil mais comum do internauta1

•  Jovem
•  Estudante
•  Classe social elevada

de utilizadores 
de Internet móvel

5,2
milhões1

3,5
milhões2

1 Fonte: Bareme Marktest 
2 Fonte: ANACOM
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os smartphones e os tablets são verda-
deiros computadores. por isso, a maioria 
das suas funcionalidades estão depen-
dentes dos programas com que “funcio-
nam”, as denominadas  aplicações (ou 
“apps”). Uma app é un programa infor-
mático desenhado para funcionar de 
forma adequada num dispositivo móvel. 
Algumas desempenham tarefas seme-
lhantes aos programas de computador, 
mas foram redesenhadas para se adapta-
rem às dimensões e às outras caracterís-
ticas dos ecrãs dos telemóveis e tablets. 
No entanto, há aplicações que só fazem 

sentido para dispositivos móveis, como é 
o caso das que têm funções de localiza-
ção geográfica.

Como se obtêm 
as aplicações?
As apps não são uma invenção da Apple, 
embora elas lhe devam boa parte da 
popularidade. Já há algum tempo que 
era possível instalar programas em 
smartphones, mas para isso era necessá-
rio usar o computador como intermedi-
ário. A revolução iniciada com o iPhone 

o que são as Apps 
e como obtê-las
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consistiu precisamente em centralizar 
tudo num único lugar, acessível tanto a 
telemóves como a tablets. Basta selecio-
nar o ícone App store ou Play Store para 
aceder a todas as aplicações disponíveis. 

Muitas das aplicações que podem ser 
descarregadas das lojas online são gra-
tuitas ou razoavelmente baratas (entre 50 
cêntimos e 3 euros). Os procedimentos 
de instalação são semelhantes em todos 
os sistemas: regra geral, há que criar uma 
conta e fornecer os dados de um cartão 
de crédito. selecionada a aplicação pre-
tendida, clica-se no botão “comprar” 
ou “Instalar”, insere-se a palavra-passe 
e, em poucos segundos, a aplicação fica 
disponível. Na maioria dos casos, as apps 
podem ser descarregadas diretamente, 
mas nalgumas situações pode ser neces-
sário estar conectado via wi-fi, por exem-
plo. deve optar pela última sempre que 
necessitar de descarregar uma aplica-
ção mais 'pesada': além de a ligação ser 
mais rápida, tem também a vantagem de 
não gastar o plafond do plano de dados 
contratado.

A instalação das apps 
é segura? 
embora o universo dos dispositivos 
móveis seja mais “controlado” pelos 
fabricantes do que o dos computadores 

As apps mais descarregadas
Fonte: theappdate.com

Tenha em conta que…

• Tal como acontece com os programas 
para computador, as aplicações estão 
vinculadas ao sistema operativo para 
que foram desenhadas. Por isso, uma 
aplicação que funciona no iOS não cor-
rerá no Android, e vice-versa. Muitas 
aplicações estão disponíveis em dife-
rentes sistemas operativos, mas isso só 
acontece quando quem as criou decidiu 
fazer uma versão específica para cada 
um deles. 
• Do ponto de vista do utilizador, isso 
significa que mudar de smartphone ou 
de tablet se tornou mais complicado: 
mudar de sistema operativo pressupõe 
perder os programas adquiridos para 
o sistema anterior. O que significa que 
tudo é muito menos problemático quan-
do se muda de dispositivo, mas não de 
sistema operativo. 
• Por isso aconselhamos a escolha de um 
sistema que, além de funcionar bem atu-
almente, dê também ao utilizador boas 
perspetivas de futuro. Desse ponto de 
vista, os sistemas que atualmente pa-
recem mais consolidados são o iOS e o 
Android. Também o Windows Phone 8 
parece dar algumas garantias.
• Como muitas aplicações só funcionam 
ou só atualizam os dados quando se está 
ligado à Internet, também é muito im-
portante escolher um bom tarifário de 
acesso à rede, se quiser tirar delas o má-
ximo partido.

Tempo livre Correio Ócio Redes sociais Localização
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• Evite ser o primeiro a instalar uma aplica-
ção nova. convém esperar algum tempo 
depois do lançamento de uma aplicação 
antes de a descarregar. embora, como 
referimos, exista controlo por parte das 
lojas oficiais, os sistemas de verificação 
de que dispõem não são perfeitos, por 
isso é melhor esperar algum tempo antes 
de descarregar uma aplicação nova. se 
houver problemas de segurança, o mais 
provável é que sejam detetados nos pri-
meiros dias depois de serem postas à 
disposição dos utilizadores.

• Tenha cuidado com as permissões, 
sobretudo com as que dizem respeito 
à utilização de dados pessoais. Tanto 
o iOs como o Android informam os 
utilizadores das permissões requeridas 
pelas aplicações durante a instalação 
ou durante a primeira execução. se, por 
exemplo, uma aplicação de informações 
meteorológicas solicitar permissão para 
aceder aos seus contactos, suspeite.

• Atualização das apps. como acontece 
com qualquer outro software, é normal 
que quem as desenvolveu atualize as 
suas apps de vez em quando. Algumas 
das atualizações podem ser feitas por 
razões de segurança, por isso é dese-
jável que tenha sempre as últimas ver-
sões, para usufruir do maior nível de 
proteção possível. 

pessoais, os smartphones e tablets tam-
bém estão sujeitos a ameaças externas. 
No fim de contas, trata-se de dispositi-
vos muito parecidos com computadores 
que contêm todo o tipo de informações 
sensíveis relacionadas com a nossa vida 
pessoal e profissional. os conselhos sim-
ples que damos a seguir permitirão redu-
zir substancialmente as possibilidades de 
o seu smartphone ou tablet ser atacado 
por uma app maliciosa.

• Descarregue sempre as apps a partir 
das lojas oficiais. No caso dos disposi-
tivos ios, a única fonte oficial de apli-
cações é a App Store, da Apple, que 
as revê e controla antes de as colocar 
à disposição dos utilizadores. se tiver 
anulado o bloqueio do seu iphone, 
ipod ou ipad por meio de técnicas de 
jailbreak, poderá instalar apps prove-
nientes de outros locais, mas correrá 
o risco de que estas prejudiquem o 
funcionamento do dispositivo ou do 
sistema operativo. Com o Android a 
situação é diferente, já que, além da 
Google Play, existem muitos sítios na 
Net onde é possível obter apps sem 
necessidade de desbloquear o dispo-
sitivo. No entanto, o nosso conselho é 
que os ignore e descarregue aplica-
ções apenas a partir da Google Play e 
da loja oficial do fabricante do disposi-
tivo em questão. 

Apps
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Um dia de apps…

o êxito assinalável dos dispositivos móveis deve-se, 
em grande parte, à grande variedade de aplicações 
disponíveis. existem algumas muito práticas que podem 
contribuir bastante para nos facilitar o dia a dia. Umas são 
estritamente lúdicas, como boa parte dos jogos, outras 
podem ser utilizadas até como ferramentas avançadas para 
a educação e a investigação.

Acha que tira o máximo partido do seu 
smartphone ou tablet? Veja se assim 
é, imaginando diferentes partes de 
um dia de fim de semana e conside-
rando as numerosas possibilidades que 
lhe oferecem as apps nos diferentes 
cenários… 

Notícias ao pequeno- 
-almoço
As manhãs de sábado são ideais para 
tomar tranquilamente o pequeno-almoço 
enquanto lemos o jornal e nos pomos 
a par das últimas notícias. Mas, pelo 
menos para os dias em que não apetece 
sair à rua, é bom saber que já existe um 
considerável número de meios de comu-
nicação que dispõem de apps que nos 
permitem saber o que se passa. 

• A RTP tem uma das aplicações mais 

completas: noticiários, emissões em 
direto, imagens de arquivo, etc. 

• Alguns dos principais diários, como o 
público ou o diário de Notícias, tam-
bém têm as suas apps.

• o mesmo acontece com as emissoras 
de rádio, como a TsF, ou as cadeias de 
televisão internacionais, como a BBC e 
a cNN. 

Como vai estar  
o tempo hoje?
Ver o tempo que vai fazer é uma das fun-
cionalidades mais apreciadas dos dispo-
sitivos móveis. A variedade e a qualidade 
da oferta são impressionantes. para o 
sistema Android, as mais populares são a 
Android Tempo, a AccuWeather e a GO 
Weather. Pode ainda optar pelas aplica-
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ções disponibilizadas por alguns motores 
de pesquisa, como o sapo ou o Yahoo.

para o iphone, destacam-se entre as mais 
populares a Tempoº, que tem um gra-
fismo muito apelativo, e a AccuWeather.

seja como for, a meteorologia é uma das 
categorias com maior diversidade de 
aplicações. Assim, o melhor é ir experi-
mentando. se a que descarregou não lhe 
agradar totalmente, bastará removê-la e 
passar à seguinte.

O que estarão a fazer os 
meus amigos?
Antes de sair de casa, que tal ver o que 
se passa com a sua rede de amigos? 

Graças às aplicações do Facebook e do 
Twitter, pode ficar a saber, por exemplo, 
se algum dos seus amigos está a pla-
near alguma atividade para a noite de 
sábado!

estas aplicações também são uma exce-
lente forma de ficar a par das últimas 
notícias, já que a maioria dos meios de 
comunicação possui uma página oficial 
no Facebook e no Twitter.

Para sair de casa

Que tal aproveitar a tarde de sábado 
para ir às compras, visitar um museu ou 
ver uma exposição? para as deslocações 
na cidade, muitas vezes é mais prático 
utilizar os transportes públicos. Mas, 

A DECO PROTESTE está presente no Facebook e no Twitter, com informação 
sobre as principais  novidades que nos afetam como consumidores. Basta tornar- 
-se nosso seguidor em twitter.com/decoproteste ou www.facebook.com/
decoproteste.
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seja qual for o transporte que escolher-
mos, há diversas apps que podemos usar 
para planear tudo com antecedência, 
incluindo a duração do trajeto, o que nos 
ajudará a poupar tempo.

• Muitas empresas de transportes muni-
cipais já dispõem de uma aplicação ofi-
cial que, além de dar informação sobre 
as diferentes carreiras, informa em 
tempo real os tempos de espera em 
cada uma delas. em Lisboa, por exem-
plo, pode usar a aplicação da carris (a 
IZI carris).

• No caso de optar pelo metro, o smar-
tphone ou o tablet também podem dar 
uma ajuda preciosa. o metro do porto 
dispõe de uma aplicação oficial para 
Android e iOs, a iMetroPorto; para a 
capital, existe a Metro Lisboa. Ambas 
permitem visualizar o mapa da respe-
tiva rede  e obter informação sobre as  
estações de origem e destino.

• Uma das maiores transportadoras 

nacionais, a rede Nacional de expres-
sos, também tem a sua própria aplica-
ção, a myRNE. Está disponível tanto 
para Android como para iOs e permite 
consultar os horários para os diferentes 
destinos, bem como adquirir bilhetes 
online. 

Vamos às compras?

Já há algum tempo que começaram a 
difundir-se uns novos tipos de códigos 
de leitura visual, denominados QR. A 
sigla significa Quick Response (resposta 
rápida) e os códigos têm sido utilizados 
para todo o tipo de finalidades. Normal-
mente, incluem uma ligação a um vídeo 
promocional ou a uma página da Inter-
net que contém informação adicional ou 
algum tipo de oferta. 

• Há várias apps que ajudam a “decifrar” 
estes símbolos. Para o Android, a mais 
conhecida é a Barcode Scanner. per-
mite gerar códigos Qr próprios (para 
partilhar uma aplicação, um endereço 
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de Internet, uma citação…) e ler códi-
gos de barras de produtos.

• para os utilizadores de ipad, ipod Touch 
e iphone existe a Qrreader. esta apli-
cação não permite fazer scan de códi-
gos de barras, mas gera uma maior 
variedade de códigos,  não só relativos 
a textos, ligações ou contactos, mas 
também a uma determinada locali-
zação no Google Maps, a informação 
sobre um evento e até a um sMs.

• outras aplicações que podem ser 
úteis numa tarde de compras são as 
que dizem respeito aos chamados 
cupões móveis. Uma delas, disponível 
tanto para Android como para iOs, é 
a da Groupon. esta app dá acesso a 
cupões de desconto para serviços e 
produtos muito diversificados, desde 
a revisão do carro até tratamentos de 
saúde e beleza ou oportunidades para 
comprar um colchão novo. A aplicação 
tem a muito interessante possibilidade 
de localizar a nossa posição e mostrar 

as ofertas mais próximas do sítio onde 
nos encontramos. 

De regresso a casa

Ao voltar para casa, talvez lhe apeteça 
experimentar ler um livro em formato 
digital. embora os e-readers (ou leitores 
de livros eletrónicos) continuem a ser os 
dispositivos preferidos para esse fim, há 
cada vez mais pessoas a usar os tablets e 
até smartphones.

por exemplo, a livraria online Ama-
zon tem, tanto para os utilizadores do 
Android como do iOs, uma app cha-
mada Kindle (que é também o nome do 
seu leitor de livros eletrónicos). Além de 
poder adquirir livros na loja online e des-
carregar gratuitamente alguns deles, a 
funcionalidade mais interessante da apli-
cação consiste em permitir sincronizar a 
leitura entre qualquer dispositivo que a 
utilize (o que inclui os leitores eletrónicos 
da Amazon). isto significa que podemos 
iniciar a leitura em casa no nosso Kindle, 
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continuá-la no autocarro através do tele-
móvel e acabá-la, ao almoço, num ipad 
que tenha a app instalada. pena é que o 
número de obras disponíveis em língua 
portuguesa seja ainda tão limitado.

Um pouco de diversão?

como não podia deixar de ser, as apps 
de entretenimento são das mais popu-
lares. o que significa que, além de ler, 
também podemos aproveitar a viagem 
para dar uma olhadela a alguns dos 
jogos mais interessantes do momento.

• A app Quem Quer Ser Rico?, baseada 
no programa de televisão de nome 
semelhante, é um excelente jogo para 
quem gosta de pôr à prova a sua cul-
tura. está disponível tanto para ios 
como para Android. Para Windows 
Phone, existe o Wordament, outro jogo 
de palavras que tem vindo a conquistar 
cada vez mais adeptos. 

• se é fã de um pouco mais de ação, 
experimente o jogo Angry Birds, que 
já se converteu num fenómeno global. 
Há várias sequelas do jogo original e 
até outros inspirados nele, como o Bad 
Piggies. 

Mas esta é apenas uma reduzidíssima 
amostra do fantástico universo lúdico 
a que podemos aceder a partir de um 
tablet ou de um smartphone. existem 
literalmente milhares de jogos para 
dispositivos móveis, que rivalizam em 
qualidade com os desenhados para as 
consolas portáteis, o que explica que 
muitas pessoas estejam já a preteri-las, 
em benefícios desses aparelhos.

Dois dedos de conversa

Juntamente com as chamadas de voz, 
os jogos, o correio eletrónico e a nave-
gação pela Internet, um dos usos mais 
frequentes dos telefones inteligentes 
e, em menor medida, dos tablets, é o 
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chat. As  aplicações de mensagens ins-
tantâneas vieram fazer uma verdadeira 
revolução no universo das comunica-
ções móveis. Não ter de pagar mais para 
enviar mensagens (utilizando o mesmo 
tarifário de dados que nos permite nave-
gar na Net ou uma ligação wi-fi), a possi-
bilidade de serem utilizadas na forma de 
chat em tempo real e a compatibilidade 
multiplataforma são, sem dúvida, as cha-
ves do êxito. 

• A WhatsApp é, sem dúvida, a aplica-
ção com mais sucesso neste segmento. 
o  baixo preço, bem como a simplici-
dade  e a indiscutível qualidade, têm 
ajudado para que a sua utilização se 
tenha multiplicado de forma exponen-
cial. Além de mensagens, também é 
possível enviar fotos e vídeos, mapas 
de localização, etc.

• existem outras apps com funcionalida-
des semelhantes. entre elas, destaca-
-se o sistema de mensagens entre 

dispositivos da Apple integrado no 
próprio ios. o seu nome é iMessage e 
está disponível a partir da versão 5 do 
iOs. A Google também dispõe do seu 
sistema de mensagens, o Hangouts, 
que tem a vantagem de  funcionar 
também no iphone ou no pc, através 
do Gmail. A BlackBerry Messenger 
também é uma boa alternativa, apesar 
de estar restringida aos dispositivos 
BlackBerry.

Falar sem pagar mais

Independentemente da app de mensa-
gens instantâneas que tivermos esco-
lhido, o regresso a casa é o momento 
ideal para tentar contactar os amigos 
e fazer planos para mais tarde. Talvez 
ver um filme ou ir ao teatro e jantar 
a seguir?

se a pessoa com quem deseja falar não 
tiver uma aplicação de mensagens ins-
tantâneas – ou se preferir falar com ela 
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de viva voz – e tiver de fazer um telefo-
nema, é bom saber que também há apps 
que permitem ligar de forma gratuita. 
A maior vantagem deste tipo de chama-
das é que, tal como nas mensagens ins-
tantâneas, a app usa a conexão móvel de 
dados (ou o acesso wi-fi, se estiver dispo-
nível) para fazer a chamada, pelo que a 
operadora não cobrará por ela. 

• O Viber e o skype são as mais conhe-
cidas aplicações móveis de chamadas 
de voz através da Internet. são muito 
fáceis de instalar e usar. Basta indicar 
o código que se recebe no sMs de ati-
vação ou que nos tenham comunicado 
através de uma chamada automática 
para ativar a conta e começar a utilizar 
a aplicação. A partir desse momento, 
podemos comunicar gratuitamente, 
tanto por voz como por chat, com 
qualquer pessoa cujo número tenha-
mos na agenda de contactos e tenha 

a app instalada. No caso do skype, a 
funcionalidade não permite comunicar 
apenas com smartphones; também é 
possível fazer e receber chamadas de 
outros dispositivos, como tablets e 
computadores pessoais. No entanto, 
nem todas as operadoras de teleco-
municações permitem usar estas apli-
cações na sua rede. por isso, consulte 
a sua operadora ou verifique o tarifário 
que contratou para ver se este tipo de 
serviços está incluído.

Onde está o filme?

se acabou por combinar uma ida ao 
cinema com os amigos, chegou o 
momento de ver onde fica a sala onde 
querem ir. Todas as versões moder-
nas dos principais dispositivos móveis 
incluem aplicações de mapas e, nalguns 
casos, é possível a navegação passo a 
passo. Tal como noutros setores, a Goo-
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gle é uma referência no que respeita a 
mapas. e, como não podia deixar de 
ser, os dispositivos Android incluem por 
defeito a aplicação de mapas da Google. 
A app consegue determinar o local onde 
nos encontramos e indicar o caminho 
que temos de percorrer para chegar ao 
destino desejado.

existem outras aplicações de navega-
ção além das nativas para os sistemas 
Android (Google Maps) e iOs (Apple 
Maps). A  forma como funcionam e o 
aspeto é igual ao dos conhecidos siste-
mas de navegação para os automóveis. 
Há até alguns fabricantes desse tipo de 
equipamentos, como a TomTom, a Gar-
min ou a Ndrive, que desenvolveram 
aplicações muito parecidas com os seus 
sistemas de Gps para veículos. 

os fabricantes de dispositivos móveis 
consideram as aplicações de mapas uma 

peça-chave da sua estratégia de receitas 
derivadas da comercialização de servi-
ços e, por isso, a tendência é aumentar 
as prestações e a sofisticação das suas 
apps integradas. por isso, as versões 
mais recentes dos sistemas operativos, 
além de terem mapas para localização 
geográfica, também incluem verdadeiros 
programas de navegação com instruções 
por voz. 

À procura do melhor 
restaurante
Nada melhor do que um bom jantar 
depois de uma ida ao cinema ou ao tea-
tro. e, bem entendido, também para isso 
podemos recorrer ao smartphone para 
nos ajudar, tanto na escolha como na 
reserva de um bom restaurante.

Há várias aplicações que permitem pro-
curar e avaliar restaurantes, tudo em 
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apenas meia dúzia de cliques. A mais 
popular em Portugal é a Appetite. Pre-
mite procurar os restaurantes pelo nome, 
pedir que seja mostrada uma lista dos 
mais próximos do local onde nos encon-
tramos ou utilizar outros critérios de 
busca, como o tipo de cozinha, o preço, 
etc. Feita a escolha, aparece uma ficha 
completa do restaurante, com dados 
sobre a localização, imagens do esta-
belecimento e opiniões de anteriores 
clientes. 

Taxi!

Finda a refeição, é chegada a hora de 
voltar para casa. depois de um dia em 
que o smartphone nos ajudou, entre 
outras coisas, a estar a par das últimas 
noticias, comunicar com os amigos, 
fazer compras e escolher um restau-
rante, será que ainda podemos contar 
com ele para chamar um táxi? claro que 
sim! e embora pudéssemos usá-lo para, 

simplesmente, marcar o número de uma 
central de táxis, esta é mais uma situação 
em que a comodidade e, nalguns casos, 
a poupança de tempo e de dinheiro jus-
tificam plenamente o uso de uma aplica-
ção móvel. 

Uma dessas aplicações é a Taxi-Link. está 
disponivel na dupla do costume (Android 
e ios) e pode ser utilizada nalguns cen-
tros urbanos do pais, a saber: porto, odi-
velas, Loures, Póvoa de Varzim e Braga. 
É uma aplicação ainda relativamente 
recente, pelo que é de acreditar que 
chegue a outras cidades em breve. Fun-
ciona de forma muito simples: depois de 
um rápido registo, que valida o número 
do nosso telemóvel, podemos pedir um 
taxi que venha buscar-nos ao sitio onde 
estamos ou a uma morada concreta 
que indiquemos. No caso da primeira 
opção, a aplicação recorre ao Gps do 
smartphone para determinar a nossa 
localização.
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Glossário

Android
sistema operativo para dispositivos 
móveis criado pela Android, inc., adqui-
rida pela Google em 2005. A sua utiliza-
ção e modificação estão à disposição de 
todos os fabricantes.

App
equivale, no mundo dos dispositivos 
móveis, aos programas desenhados 
para os computadores clássicos. Uma 
app pode ser qualquer tipo de software, 
como um jogo ou um processador de 
texto.

Conexão móvel de dados 
Acesso à internet a partir de um smar-
tphone ou um tablet que permite, por 
exemplo, navegar por sítios da Web ou 
descarregar aplicações a partir de qual-
quer lugar onde haja cobertura da ope-
radora de telefone móvel. 

iOS
É o sistema operativo presente nos tele-
fones móveis inteligentes e nos tablets 
desenhados pela Apple. só pode ser 
usado pelos dispositivos da empresa 
(como o iphone ou o ipad).

Jailbreak 
processo pelo qual se desbloqueia um 
dispositivo móvel da Apple, o que per-
mite instalar aplicações não autorizadas 

pelo fabricante, bem como a alteração 
do sistema operativo do smartphone ou 
do tablet.

Loja de aplicações
sitio web de onde podem ser descar-
regados, de forma gratuita ou paga, 
programas desenhados para os smart-
phones e tablets. costumam ser geridas 
pelos fabricantes dos dispositivos.

Smartphone
Telemóvel dito “inteligente”. Basica-
mente, são telemóveis que têm funcio-
nalidades comparáveis às dos computa-
dores pessoais, como acesso à Internet e 
ao correio eletrónico, instalação de apli-
cações, câmara fotográfica e de vídeo, 
Gps, etc.

Tablet
dispositivo móvel a meio caminho entre 
um smartphone e um computador portá-
til sem teclado. dispõe de um ecrã tátil 
e normalmente não está equipado para 
fazer ou receber chamadas de voz nor-
mais. executam o mesmo tipo de aplica-
ções que os telefones inteligentes.

Tethering
possibilidade de partilhar a ligação à 
Internet de um dispositivo móvel com 
outro smartphone, um tablet ou um com-
putador portátil ou de secretária. 



tem algo a apontar?

ProtestAqui

Leia este código  
com o seu smartphone 
ou tablet ou aceda a 
www.protestaqui.pt

• • •

Publique o seu protesto
Conheça os seus direitos

Adira às nossas ações

Descarregue já gratuitamente
a aplicação e faça ouvir a sua voz!


