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Entre os dias 31 de Março a 3 de Abril a  LG Electronics (LG)LG Electronics (LG)LG Electronics (LG)LG Electronics (LG) estará presente numa 

das mais conceituadas feiras dedicadas à educação, formação, juventude e emprego:  

a Qualifica, um evento anual que tem como missão divulgar informação e apresentar 

propostas na área da educação e formação, a decorrer na EXPONOR – Feira 

Internacional do Porto.  

Durante três dias, a LG dará visibilidade às principais soluções integradas na área 

profissional da sua unidade de negócio de Information Solutions, presente no espaço 

do parceiro FAMASETE neste evento, e que visam dar resposta às principais 

necessidades ao nível educativo. 

Com especial destaque estará a solução de Network Monitors que funciona usando 

um software que permite que os utilizadores partilhem um único PC hospedeiro. 

Desta forma, cada um dos utilizadores pode aceder a quaisquer aplicações através de 

monitores, ratos e teclados como se tivessem a utilizar PCs separados. Todos estes 

periféricos e monitores comunicam com o PC hospedeiro através de apenas um 

dispositivo de ligação. Esta solução LG permite explorar ao máximo as potencialidades 

de utilização do PC, reduzindo os custos de substituição dos equipamentos (60%), os 

custos de reparação e manutenção (70%) e o consumo energético (90%), 

comparativamente à utilização de vários PCs. Todas estas vantagens tornam esta 

solução mais económica e amiga do ambiente, ideal por exemplo para uma sala de 

aula. 

As restantes soluções presentes são os video projectores BX286 e HX300 que 

garantem uma excelente qualidade de imagem e ainda uma inovadora solução de 

ecrã táctil com 42’’, o M4214T, que garante uma utilização extraordinária do ecrã 

apenas com um leve toque e sem arrastamentos.  

“Temos as soluções ideais para dar resposta às mais exigentes necessidades ao nível 

dos cenários de educação e formação”, afirma Luís Lameiras, Director Comercial, 

Information Solutions, LG Portugal. “Procuramos oferecer as soluções integradas mais 

económicas e ecológicas, contribuindo para maximizar os objectivos de negócio dos 

nossos clientes”, acrescenta. 



 

 

 

Sobre a LG Electronics em Portugal

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2010 vendas globais superiores a 
– Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air
– sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquina
informações, por favor, consulte www.lg.com/pt
 

 
 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 
mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 4
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano,
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

como o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 
desportivo global. Para mais informações, visite o 

 

 
 

Global Web Site:  
Local Sites:  www.lg.com/pt

www.lgportugal.com

# # # 

Sobre a LG Electronics em Portugal 

fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air 
sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

www.lg.com/pt 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 
mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares 
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e 
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 
desportivo global. Para mais informações, visite o www.lg.com. 
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fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

 Conditioning 
sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
s de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 

8,2 mil milhões de dólares 
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e 

frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 
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