
Canonical anuncia parcerias para o  
lançamento mundial dos primeiros 
smartphones com Ubuntu.

•   bq e Meizu assinam acordo para produção e distribuição 
de smartphones com Ubuntu 

•   Ambas empresas venderão os dispositivos 
internacionalmente de forma online 

•   Operadores mundiais apostam fortemente no lançamento 
de dispositivos móveis com Ubuntu 

Londres, 19 de fevereiro de 2014: A Canonical anuncia a 
celebração de acordos de parceria com dois produtores 
mundiais de dispositivos móveis para o desenvolvimento  
e distribuição mundial dos primeiros smartphones com 
Ubuntu: bq (Espanha) e Meizu (China). O acordo prevê  
o lançamento, em 2014, dos primeiros dispositivos com 
Ubuntu, tecnologia que já recebeu também um forte apoio 
dos principais operadores mundiais de telecomunicações 
que, inclusivamente, já manifestaram interesse em trabalhar 
com os principais fabricantes para lançarem os primeiros 
dispositivos com Ubuntu ainda este ano. 

Os programas de desenvolvimento com os parceiros já 
tiveram início para oferecer aos consumidores de todo o 
mundo uma experiência de utilizador inédita em dispositivos 
de gama média e alta. Os dispositivos estarão disponíveis 
para compra online através de bq.com, Meizu e Ubuntu.com. 

O Ubuntu introduz um novo paradigma no mundo das 
interfaces para dispositivos móveis, colocando os conteúdos 
e os serviços no centro da experiência de utilizador, em vez 
de os esconder em stores ou apps, proporcionando-lhe,  
uma nova e enriquecedora forma de aceder e interatuar  
com os seus conteúdos favoritos (vídeos, música e outros 
conteúdos móveis). Para além disso, apresenta uma série  
de ferramentas comuns para que operadores e fabricantes 
possam personalizar os seus dispositivos sem provocar a 
fragmentação das plataformas. Desta forma, os principais 
fabricantes mundiais têm a oportunidade, sem precedentes, 
de customizar os seus equipamentos.

A Meizu é o maior fabricante chinês de smartphones de 
gama alta, com mais de 1000 colaboradores, 600 lojas e uma 
presença global na China, Hong Kong, Israel, Russia e 
Ucrânia. Em janeiro a empresa anunciou a intenção de 
expandir-se a outros mercados internacionais tais como  
o norte-americano, em finais de 2014, e o Ubuntu será  
uma das peças chave desta estratégia. A Meizu desenvolve  
e comercializa smartphones que se caracterizam por serem 
leves, ergonómicos e de fácil utilização “A surpreendente  
e intuitiva interface do Ubuntu está em linha com a nossa 
estratégia de oferecer uma experiência de mobilidade 
simples e inovadora. Esta parceria dá-nos a oportunidade  
de lançar ofertas verdadeiramente diferentes e atrativas  
que reforçam a estratégia de distribuição dos nossos 
dispositivos quer na China quer no restante mercado 
internacional”, afirma Li Nan, Vice-Presidente de Marketing  
e Vendas da Meizu.

A bq é uma empresa de dispositivos móveis a operar no 
mercado europeu e que emprega atualmente mais de 600 
pessoas. Em 2013, a empresa comercializou cerca de 1,5 
milhões de dispositivos e em menos de um ano tornou-se  
na segunda maior marca de smartphones livres ou 
desbloqueados em Espanha. A bq incluirá o sistema nos seus 
próximos dispositivos. “O sucesso atual do Ubuntu nos PCs, 
aliado ao enorme apoio que está a receber a sua oferta 
móvel, dá-nos uma oportunidade única de oferecer ao 
mercado uma plataforma alternativa através dos nossos 
dispositivos,” comenta o CEO da bq, Alberto Mendez.
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O fundador da Canonical e do Ubuntu, Mark Shuttleworth 
acrescenta: “ A indústria móvel há já muito tempo que 
procura uma alternativa viável. O Ubuntu devolve o controle 
aos fabricantes e oferece ao consumidor uma experiência 
estimulante, fluida e rica em conteúdos, diferente da 
habitual grelha de ícones de outros sistemas operativos 
como Android e IOS.”

As operadores de telecomunicações e empresas líderes do 
setor com as quais a Canonical tem trabalhado têm 
mostrado o seu apoio ao Ubuntu como um sistema operativo 
alternativo para este mercado. Atualmente o Ubuntu   
Carrier Advisory Group conta com 16 membros incluindo  
a Vodafone, EE, T-Mobile USA, Three Group, Deutsche 
Telekom, Verizon, Telstra e Portugal Telecom. A Canonical 
está também a trabalhar com diversos fornecedores 
independentes de software (ISV), incluindo The Weather 
Channel, GrooveShark, Evernote entre outros, de forma  
a trazer as melhores aplicações e serviços para o Ubuntu.

Portugal Telecom
“É nossa intenção continuar a trabalhar em parceria com  
a Canonical de modo a desenvolver uma proposta para os 
dispositivos Ubuntu que proporcionará uma experiência 
nova, inovadora e emocionante aos nossos utilizadores.”  
diz Pedro Leitão, Administrador Executivo responsável pelo 
segmento de Consumo.

Three Group
“O Ubuntu oferece uma experiência web em dispositivos 
móveis inovadora, aumentando as opções para os 
consumidores e as oportunidades de diferenciação por  
parte de operadoras e fabricantes.”

Telecom Italia
“Estamos contribuindo ativamente na introdução do Ubuntu 
no mercado italiano através da nossa participação, há já 
vários meses, no Ubuntu Carrier Advisory Group .”

Smart
“A entrada do Ubuntu no mercado de dispositivos móveis é 
muito emocionante. É uma oportunidade interessante de 
introduzir inovações de forma rápida neste mercado, diminuir 
as barreiras de entrada e permitir uma maior escolha em 
termos de aplicações e dispositivos,” diz Orlando B.Vea, Chief 
Wireless Advisor na Smart. “Estamos muito interessados em 
trabalhar com o Ubuntu e a comunidade de programadores 
para poder trazer a Internet móvel a todos os Filipinos.” 

Smartfren (Indonesia)
“Estamos a trabalhar de perto com a Canonical e o Carrier 
Advisory Goup, há já vários meses, e esperamos poder lançar 
dispositivos Ubuntu no mercado Indonésio,” comenta 
Richard Tan, Vice-Presidente.

ENDS

Sobre a Canonical

A Canonical é a empresa responsável pela criação do  
Ubuntu e o principal fornecedor do Ubuntu nas empresas. 
Com equipas globais de programadores e de suporte assim 
como centros tecnológicos, a Canonical está focada em dar 
apoio aos parceiros e aos utilizadores finais para que possam 
tirar o maior partido do Ubuntu. A Canonical é uma empresa 
de capital privado.

O Ubuntu é uma plataforma de código aberto, gratuita   
e para utilização pessoal, em servidores e em computação 
na nuvem.  É o Linux mais usado para aceder ao top 1000 de 
websites por tráfico, é a plataforma de referência no 
desenvolvimento OpenStack e um dos sistemas operativos 
mais populares nas nuvens públicas, podendo ainda ser 
encontrado nos PCs de marcas como Dell, Lenovo, HP,  
entre outras.

Desde o seu lançamento em 2004, transformou-se no 
sistema operativo para os PCs desktop livre e de larga escala 
eleito tanto por empresas que integram a lista Fortune 500, 
como por fabricantes e fornecedores de conteúdos, 
programadores de software e utilizadores finais.

Sobre bq 

A bq é uma empresa dedicada à eletrónica de consumo  
cuja atividade está centrada no design e desenvolvimento 
de software e hardware. Tem como principal divisão os 
dispositivos móveis (e-readers, tablets e smartphones 
livres), setor onde lidera no mercado espanhol. O seu 
espírito inovador levou a empresa a operar em campos 
emergentes como a robótica educativa, o desenvolvimento 
de plataformas de leitura e mais recentemente a impressão 
3D, estando responsável pelo design e produção de um 
modelo próprio, a bq Wibox a nível mundial.
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