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É TV ou Internet? É a integração do melhor de dois mundos ao vivo na sala    

Tecnologia LG Netcast garante 

acesso a widgets TV SAPO e MEO 

O futuro dos conteúdos televisivos passa não só pela inovação tecnológica em 

equipamentos com design de ponta, mas também pelo acesso ilimitado, rápido e 

cómodo a todo o tipo de conteúdos de internet através de widgets na televisão. 

A LG Portugal (LG), através do serviço NetCast Entertainment AccessTM, disponível 

em inúmeras séries LG, torna possível descarregar e partilhar diversos conteúdos de 

multimédia online (vídeo, texto, jogos) directamente através da televisão. Resultante 

de uma parceria com a Portugal Telecom, os utilizadores poderão agora aceder a 

conteúdos locais, em português, como o SAPO Futebol, SAPO Kiosk (capas de jornais 

e revistas), SAPO Farmácias e MEO Magazine. 

Este serviço gratuito da LG, permite ainda o acesso a vários serviços globais como o 

Youtube, Facebook, TwitterTM, Picasa TM, AccuWeather Google MapsTM, entre 

outros, podendo ser utilizada uma ligação sem fios que proporciona total conveniência 

ao consumidor na instalação e utilização dos equipamentos. 

O exclusivo magic remote control, um comando inovador disponível em alguns 

equipamentos da LG, que permite identificar, escolher e activar qualquer tipo de 

informação de uma forma totalmente eficaz, fácil, rápida e confortável, revolucionando 

a experiência televisiva que conhecemos actualmente. Este inovador comando LG 

permite a selecção dos items desejados através do movimento, poupando tempo e 

contornando todo o tipo de dificuldades ao nível da pesquisa de informação. 

Segundo Luís Morais, Responsável Marketing da área de Home Entertainment da LG 

Portugal, “A evolução da TV tem vindo a caminhar no sentido de beneficiar mais o 

consumidor. A pensar na convergência e nas necessidades costumizadas de cada um 

ao nível da procura de informação online, fabricantes de equipamentos e empresas 

produtoras de conteúdos procuram na Televisão Inteligente as respostas mais 

eficazes”.  
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Tecnologia com conteúdo 

O acesso aos Widgets nacionais nos televisores da LG, resultante da parceria entre a 

LG Portugal e a Portugal Telecom, consiste na possibilidade de aceder a conteúdos 

localizados, disponíveis através do SAPO e do Meo. Desta forma, os consumidores 

podem consultar toda a informação SAPO Futebol, um serviço exclusivo para a LG, 

ver capas dos principais jornais e revistas no SAPO Kiosk, pesquisar e obter 

informações sobre todas as farmácias no SAPO Farmácias, e ainda os destaques de 

TV no Meo Magazine organizados por temáticas: Entretenimento, Desporto, 

VideoClube e Cultura. 

A televisão tem vindo assim a tornar-se um verdadeiro veículo de entretenimento 

interactivo que permite um acesso personalizado e intuitivo a um conjunto ilimitado 

de conteúdo online. O NetCast Entertainment AccessTM  da LG veio, por isso, tornar 

mais inteligente a forma de ver televisão. 

 

LG LIFE´S GOOD 

PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA, 

PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,  

PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE. 
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# # # 

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 2009 vendas globais superiores a 191,7 milhões de euros, engloba cinco unidades de 
negócio – Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air 
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 tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para 
mais informações, por favor, consulte www.lg.com/pt 
 
 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 84 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 
mundo. 
Com vendas globais de 43,4 mil milhões de dólares em 2009, a LG apresenta 5 unidades de negócio - 
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 
LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 
informações, consulte por favor, www.lg.com. 
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