
Novo smartphone Aquaris E4.5 Ubuntu Edition 
O conteúdo ao alcance das suas mãos.

•   O primeiro smartphone com sistema operativo Ubuntu, Aquaris 
E4.5 Ubuntu Edition, estará disponível nos próximos dias 

•   Os Scopes de Ubuntu oferecem uma experiência de utilizador 
totalmente nova, um ecossistema mais simples para os 
programadores e uma oportunidade sem precedentes para  
os fabricantes e empresas de telefones móveis

•   As operadoras europeias, incluindo Portugal Telecom,  
3 Suecia, amena.com e GiffGaff, colocarão à disposição  
do cliente as suas ofertas durante o processo de compra.

6 de fevereiro de 2015, Lisboa: O primeiro smartphone com 
sistema operativo Ubuntu, Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, 
estará disponível em toda a Europa durante as próximas 
semanas através de uma série de flash sales na Web da BQ 
(www.bq.com). O terminal, com um preço de 169.90 euros, 
coloca o conteúdo como centro da experiência de utilizador e 
supõe um equilíbrio perfeito entre preço e especificações. A 
data, hora e o URL da primeira “flash sale” serão anunciados 
na próxima semana nas contas de Twitter de ambas as 
empresas (@Ubuntu e @bqreaders), assim como em Ubuntu 
G+ e Ubuntu Facebook.

Jane Silber, CEO de Canonical, comenta: “O lançamento dos 
primeiros smartphones com sistema operativo Ubuntu é um 
ponto de inflexão. Pela experiência de utilizador que oferece, 
totalmente nova, e pela oportunidade de diferenciação que 
representa para os fabricantes e operadoras, supõe uma 
mudança no panorama dos sistemas operativos. Estamos 
entusiasmados por uma empresa com uma trajetória tão 
promissora como a BQ ter apoiado este projeto e nos tenha 
ajudado a torná-lo realidade.”

Tanto a conceção de Aquaris E4.5 Ubuntu Edition como as suas 
4,5 polegadas de ecrã são perfeitas para a interação com os 
Scopes. Os Scopes supõem uma reinvenção da experiência 
móvel, permitindo que o utilizador aceda rápida e visualmente 
ao conteúdo digital mais importante (música, redes sociais, 
Web, serviços locais, fotografias, etc.) diretamente a partir do 
ecrã principal. Assim, os Scopes oferecem uma experiência 
totalmente diferente, evitando a fragmentação dos conteúdos 
e serviços em diversas aplicações.

“Ubuntu oferece ao utilizador uma forma totalmente 
diferente de interagir com o dispositivo. Os Scopes guiam-no 
até ao conteúdo com a mesma lógica com que o utilizador 
pensa no mesmo e, além disso, de uma forma fluida e cómoda”, 
afirma Cristian Parrino, vice-presidente da divisão móvel  
da Canonical. “Para os programadores, os Scopes são mais 
simples que as aplicações no momento de criar experiências 
móveis, trocando significativamente a dinâmica dos 
ecossistemas.”

Os Scopes permitem organizar qualquer tipo de conteúdo  
e oferecem aos programadores uma forma simples de plena 
integração das suas criações na experiência do utilizador. 
Criar novos Scopes é bastante intuitivo graças a diversas 
ferramentas que tornam o custo de desenvolvimento e 
manutenção mais baixo que o das aplicações tradicionais.  
A Canonical e a BQ colaboraram com uma série de parceiros 
para garantir que existe uma oferta de conteúdo interessante 
e dinâmica na data de lançamento, que, além disso, irá 
crescendo com as próximas colaborações. 

Alberto Méndez, CEO da BQ comenta: “Ubuntu é um conceito 
totalmente diferente de sistema operativo móvel e estamos 
orgulhosos pelo facto dos nossos clientes serem os primeiros a 
poder desfrutar do mesmo. Na BQ apostamos na diversidade de 
sistemas operativos, pois é positivo tanto para o setor 
tecnológico como para o utilizador, que pode escolher 
livremente.”

Comunicado de imprensa



Aquaris E4.5 Ubuntu Edition é dual SIM e completamente 
livre para que os utilizadores possam utilizá-lo com a sua 
operadora atual, independentemente de qual seja. 
Operadoras como Portugal Telecom, 3 Suecia, amena.com 
em Espanha e giffgaff no Reino Unido oferecem as suas 
ofertas de telefonia e cartão SIM durante o processo de 
compra aos utilizadores nestes países. 

Aquaris E4.5 Ubuntu Edition dispõe de uma câmara frontal de 
5 Mpx e uma traseira de 8 Mpx com foco automático e flash 
duplo que grava vídeo em full HD (1080p). A câmara traseira 
também está equipada com sensores BSI de alta qualidade e 
lentes Largan. Além disso, possui um processador MediaTek 
Quad Core Cortex A7 até 1,3 GHz, 8 GB de memória interna e 1 
GB de RAM.

Para obter mais informações, pode visitar a página:  
www.ubuntu.com/phone

Declarações:
Bruno Santos, Diretor de Produto da PT Portugal,  
comenta: “O mercado dos smartphones continua a crescer 
exponencialmente. Por este motivo, temos muitas expetativas 
com Ubuntu e com as novas oportunidades de diferenciação 
e valor acrescentado que oferece a utilizadores finais e 
operadoras.”

Jesus Noguera, Diretor de Marketing de amena.com, comenta: 
“O mercado dos smartphones continua a crescer em Espanha, 
por isso estamos ansiosos pela oportunidade de diferenciação 
que Ubuntu pressupõe para a nossa oferta de terminais”.

Dave Cook, CDO, na TimeOut, afirma: “Estamos entusiasmados 
com a chegada dos smartphones Ubuntu ao mercado. A sua 
forma de organizar o conteúdo é totalmente diferente e 
destaca-se da tendência das aplicações, por isso é o primeiro 
passo para possibilidade a chegada de outro tipo de 
dispositivos ao mercado.”

Scott Sedlik, Diretor Geral e Vice Presidente de EMEA de INRIX, 
refere: “INRIX proporciona aos utilizadores do primeiro 
smatphone Ubuntu um acesso direto à informação de tráfico 
em tempo real. Poderão consultar a informação mais completa 
sobre incidências, aceder à informação das câmaras de tráfico, 
bem como localizar parques de estacionamento e respectiva 
disponibilidade. Acedendo a INRIX desde o “home screen”, os 
utilizadores poderão chegar ao seu destino mais rápida e 
eficazmente, poupando tempo e combustível.

Enrique Borras, CEO, da Fiabee, comenta: “Desenvolvemos 
aplicações HTML5 de utilidade comprovada para os utilizadores 
noutras plataformas. Para nós tem sido realmente fácil adaptar 
essas aplicações ao Ubuntu, pois suporta HTML5.”

Mike Zarrilli, vice-presidente de The Weather Channel 
Internacional afirma: “A colaboração entre Weather Channel 
e Ubuntu reforça o nosso objetivo de fazer chegar aos 
utilizadores o conteúdo que querem utilizar quando e onde 
desejado, independentemente da plataforma.”

Ian Hogarth, CEO de Songkick afirma: “Os Scopes oferecem 
uma grande experiência de utilizador aos fãs que não 
pretendem perder os seus artistas favoritos em direto.”

Mike Fairman, CEO da GiffGaff, a rede de pré-pago líder no Reino 
Unido: “Ubuntu permite dar uma nova opção aos nossos 
utilizadores. Por isso, oferecemos os nossos cartões SIM durante 
o processo de compra de Aquaris E4.5 Ubuntu Edition.

Sobre a BQ

A BQ é uma empresa espanhola de tecnologia de consumo e 
desenvolvimento de software. É uma das principais empresas 
tecnológicas europeias e está presente em mais de 40 países. 
Opera no setor dos dispositivos multimédia, na impressão 3D 
e na robótica educativa sendo uma das empresas que mais 
aposta na filosofia DIY e no “open source”.

Sobre a Canonical 

A Canonical é responsável pela Ubuntu, a plataforma  
de código aberto para nuvem, computação pessoal  
e dispositivos de próxima geração líder no mercado. 

Ubuntu oferece uma nova experiência de utilizador e um 
ecossistema mais dinâmico e intuitivo para os programadores. 
Além disso, representa uma oportunidade de diferenciação 
sem precedentes para os fabricantes e as empresas de 
telefonia móvel. Ubuntu é utilizado em milhões de PC, 
especialmente nos focados no mundo educativo, institucional 
e empresarial. Ubuntu também permite que os dispositivos 
da geração seguinte estejam no centro da Internet das Coisas.

Ubuntu é utilizado em 80% dos servidores que compõe 
OpenStack. A experiência da Canonical em tecnologias de 
instrumentação e escalabilidade permite que tanto as 
comunicações como o armazenamento estejam orientados 
para o software, fornecendo à plataforma a liberdade de 
poder escolher os fornecedores de equipamento de rede 
como as operadoras.
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