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MIGRAÇÃO DIGITAL: Governo garante que não haverá apagão

O GOVERNO garantiu que não haverá nenhum apagão nas televisões e
rádios do país que ainda não emigraram do sistema de transmissão analógico para digital.
Moçambique, à semelhança de outros países do mundo, está envolvido
num processo de migração de radiodifusão analógica para digital e o prazo
acordado pelos países membros da
região 1, da União Internacional das
Telecomunicações (UIT), na qual o país
faz parte, é de 17 de Junho do corrente
ano.
Falando durante uma conferência
de imprensa convocada para anunciar o
posicionamento do país, a vice-ministra
dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, explicou que a decisão
de apagão é soberana, pois o país poderá continuar a emitir sinal analógico.
“O Governo assume que não será
possível cumprir o prazo estabelecido
para a descontinuidade das transmissões analógicas, pelo que trazemos a
informação a todos os moçambicanos
que não haverá apagão após Junho de

2015, sendo que o apagão será uma
decisão soberana”, disse Rebelo.
Ela sublinhou que tendo em vista
a implementação do processo, o Governo teve que encontrar parceiros e
recursos para o financiamento da
migração.
Em 2014, o Governo moçambicano e o Banco de Exportações e Importações (EXIM) da China assinaram um acordo de 223 milhões de
dólares norte-americanos para a
construção de 24 estações de transmissão de instalações de rádio e
televisões digitais no país.
Segundo a vice-ministra, o processo de financiamento ainda está
em avaliação pelo EXIM chinês, “o
que leva a um atraso na implementação do projecto tal como tinha sido
desenhado”.
Rebelo disse que o não
cumprimento do prazo poderá ocorrer
interferências se um país vizinho,
com um processo de migração mais
avançado, instalar numa zona fronteiriça com Moçambique, um emissor
digital com a mesma frequência que
o emissor analógico de uma televisão
moçambicana.
África do Sul, Suazilândia, Malawi
são alguns dos países cujo processo
de migração está mais avançado do
que Moçambique.
Para a mitigação do risco de interferência, a governante revelou que
o país já assinou acordos com o Malawi e África do Sul, uma medida

recomendada pelo Secretariado Executivo da Comunidade de Países da
África Austral (SADC).
De acordo com a vice-ministra, a
Televisão de Moçambique (TVM) encontra-se num processo de aquisição
de oito emissores digitais que serão
colocados na vila de Namaacha, Ressano Garcia, (província meridional de
Maputo), vila de Manica, (província
central de Manica), Zóbwè e Ulónguè
(província central de Tete), Milange,
(província central da Zambézia) e
Mandimba, (província nortenha do
Niassa).
Rebelo frisou que a colocação dos
emissores digitais, que se espera que
termine em meados de Outubro deste
ano, visa mitigar as interferências nas
zonas fronteiriças do país.
Afirmou ainda que o Governo está
a preparar a instalação de uma redepiloto de emissão radiofónica que vai
abranger todas as capitais provinciais
e que a sua instalação será concluída
até 15 de Setembro do corrente ano.
(In JornalNotícias, 20.04.2015)
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Nokia confirma compra da AlcatelLucent por 15,6 mil milhões de euros
A Nokia e a Alcatel-Lucent
vão mesmo juntar operações e dar origem ao maior fabricante mundial de
equipamentos para redes
móveis.
O negócio já foi confirmado pela fabricante finlandesa, que esta terça-feira tinha
admitido a existência de negociações avançadas com a
empresa francesa.
As negociações chegaram
a bom porto e a Nokia vai
agora pagar 15,6 mil milhões de dólares pela concorrente e passar a gerir um
novo gigante das telecomunicações, que será detido
em 33,5% pelos atuais acionistas da Alcatel-Lucent e
em 66,5% dos acionistas da
Nokia.
Com a aquisição o nome
Alcatel-Lucent desparece e
prevalece a marca Nokia. A
direção da nova companhia
ficará nas mãos do actual
CEO da Nokia, Rajeev Suri.
O negócio vai criar um novo líder no mercado de equipamentos de rede para comunicações móveis, com
capacidade reforçada para

competir com a sueca Ericsson
e a emergente Huawei, que
nos últimos anos tem “roubado”
quota de mercado aos fabricantes europeus tradicionais.
A Nokia vendeu em 2013 a
divisão de telemóveis à Microsoft e passou a centrar o negócio sobretudo nos serviços de
rede, mapas (HERE) e serviços
empresariais, sendo que a primeira das três áreas é a mais
forte.
Nesta área das redes a Nokia
e a Siemens mantiveram durante vários anos (desde 2007)
uma parceria que deu origem à
Nokia Siemens Networks. Em
2013 a fabricante alemã saiu
da joint-venture, a Nokia passou a deter a companhia a
100% e a designá-la por Nokia
Solutions and Networks.
Nota de redação: A notícia foi
atualizada para acrescentar
informação de contexto sobre a
Nokia e as atividades da empresa na área de redes.
(In http://tek.sapo.pt, 15.04.2015).

Há sete anos a inovar
na internet, SAPO Cabo
Verde lança novos serviços
A data de 15 de Abril de 2008 marcou o início de uma mudança no dia-adia dos cabo-verdianos. O SAPO Cabo
Verde (SAPO CV) está de parabéns e
neste sétimo aniversário não faltam
motivos para comemorar.
Com a passagem de mais um ano, a
área de rádios do SAPO Muzika também
está mais rica. Rádio Morabeza, Rádio
Nova, Rádio Educativa, Rádio Cidade,
Crioula FM, RDP África e RFI são as sete
novas estações disponíveis, que se juntam à RCV, RCV+, Rádio Comercial e
Praia FM, num total de 11 rádios online.
Gostava de conseguir enviar ficheiros
de uma forma simples? Já é possível
através do SAPO Transfer, um serviço de
transferência de ficheiros online gratuito.
Agora, pode enviar ficheiros de até 3GB,
de uma forma mais rápida e eficaz, sem
registos ou autenticações.
Para usufruir deste serviço basta apenas clicar em "enviar ficheiros", escolher
os ficheiros que pretende partilhar e adicionar o endereço electrónico de um ou
vários destinatários. Estes vão receber
um email com um link para a página do
SAPO Transfer onde poderão fazer o
download dos ficheiros, sem ser necessário, também, qualquer registo ou autenticação. Mas atenção: Tem sete dias
para o fazer.
O sétimo aniversário é também assinalado com o lançamento da app SAPO
Muzika, disponível de forma gratuita, em
Android e IOS. Fique ligado em conteúdos de música, festas e entretenimento
em qualquer altura e em qualquer lugar.
O SAPO CV está de parabéns, mas
também gostamos de brindar os nossos
utilizadores. Desta forma, estão a ser
promovidos vários passatempos nas rádios parceiras com oferta de brindes SAPO. Fique atento e quem sabe se a sorte
não lhe sorri.
Um aniversário é sempre envolvido em
clima de festa e por essa razão convidámos os Rapaz 100 Juiz, que nos brindaram com o single "SAPO Selfie".
(In http://www.sapo.mz, 15.04.2015).
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Google Chrome para Windows XP
com suporte alargado até ao final do ano
A Google tinha definido o mês
de Abril de 2015 como o último
no qual continuaria a suportar o
Chrome no já descontinuado
Windows XP. Mas a tecnológica
decidiu alargar as actualizações
de software e segurança até
Dezembro.
O Windows XP já lá vai. Pelo
menos no que diz respeito ao suporte oficial da Microsoft, já que
as estatísticas mostram que a
quota do sistema operativo ainda
ronda os 17% a nível mundial tendo ainda uma distância confortável para os 10,5% registados
pelo Windows 8.
E para os que ainda usam XP,
uma das formas de reduzir os riscos é através da actualização
constantes de todos os outros
programas que existem no computador. O Chrome é um dos
browsers mais populares a nível
mundial - e o mais usado pelos
portugueses -, pelo que o fim do
seu suporte traria mais uma dor
de cabeça.

Mas a Google decidiu dar uma
aspirina aos internautas. Depois de
ter definido Abril de 2015 como o
último mês no qual entregaria actualizações ao Chrome para Windows XP, a tecnológica de
Mountain View revê a meta para o
final do ano.
Agora estão garantidos todos os
updates para o Chrome do Windows XP até Dezembro de 2015.
O que a Google ainda não confirmou, de acordo com o PC World, é
se esta é a meta definitiva ou se a
Google estará ainda disposta a
mais um alargamento do período
de suporte, dependendo de como
evolui a quota de mercado do XP.
A questão do suporte do Windows XP surge apenas a alguns
meses do lançamento mundial do
Windows 10, a nova versão dos
sistema operativo da Microsoft que
tem como missão fazer esquecer o
menos bem sucedido Windows 8.
(In http://tek.sapo.pt, 17.04.2015).

AMD revela que o Windows 10 chega no final de julho
O lançamento da nova versão
do sistema operativo da Microsoft
está previsto para daqui a três
meses, de acordo com informações veiculadas pela fabricante
norte-americana de hardware.
A diretora de operações da
AMD (acrónimo para Advanced
Micro Devices), Lisa Su, revelou
durante uma conferência que o
sistema operativo Windows 10 vai
chegar ao mercado no final de
Julho.
Segundo o site CNET, a Microsoft tem preparado, com todo o
cuidado, o desenvolvimento do
novo software, de forma a evitar
os erros que foram apontados à

actual versão do sistema operativo,
o Windows 8, como a abordagem
muito focada nos tablets e pouco
direcionada para os computadores
pessoais.
Como tal, a Microsoft pretende
lançar um produto mais amigo do
utilizador para todo o tipo de plataformas como os PCs, tablets,
smartphones e até para a consola
Xbox One.
A Microsoft já tinha anunciado o
lançamento do Windows 10 para o
verão, em 190 países e em 111
línguas, no entanto, não tinha adiantado nenhuma data em concreto.
(In http://tek.sapo.pt, 20.04.2015).

Twitter agora permite
troca direta de mensagens
entre desconhecidos
A rede de microblogues continua a sua
pequena revolução e vaga de modificações, permitindo agora que os utilizadores
possam abrir o seu perfil para a troca direta de mensagens com desconhecidos.
É o Twitter a tentar batalhar contra as
plataformas de messaging. Agora os utilizadores da plataforma social podem optar
por "abrir" o perfil para que possam receber e enviar mensagens para utilizadores
que não fazem parte da rede de contactos.
Até aqui a troca direta de mensagens só
podia acontecer entre duas pessoas que
se seguiam mutuamente. Desta forma a
rede social espera que os utilizadores
olhem menos para outros serviços - como
o Snapchat e o WhatsApp - na hora de
contactar e conhecer novas pessoas.
Mas a novidade agora instalada também
é válida para as empresas, querendo isto
dizer que pode estar a abrir-se uma porta
para vagas de publicidade e também
spam. Para prevenir este cenário o Twitter
desenvolveu uma ferramenta de bloqueio
de utilizadores abusivos.
Parte da estratégia passa também pela
área mobile, pelo que as aplicações para
Android e iOS vão ser actualizadas, recebendo um botão dedicado para as mensagens diretas.
A rede social tem estado numa roda
viva de alterações, tendo renovado recentemente a página de autenticação para
alguns utilizadores. A empresa lançou
também uma aplicação de transmissão de
vídeo em directo, a Periscope, além de
estar a apertar o cerco aos chamados
trolls.
Na última contagem oficial o Twitter
tinha 288 milhões de utilizadores ativos e
uma média de 500 milhões de tweets enviados por dia.
(In http://tek.sapo.pt, 21.04.2015).

