Lisboa, 8/2/2011
Fabricantes apresentam carregador único para telemóveis
Nunca lhe aconteceu não poder pedir emprestado a um colega um carregador de
telemóvel por este não ser compatível com o seu telefone? Em breve deixará de ser
assim. Há vários anos que a Comissão tem vindo a defender a ideia simples de um
carregador comum compatível com telemóveis de todas as marcas. Graças à cooperação
entre 14 empresas e a Comissão Europeia, aí está a solução: onechargerforall.eu. Foram
publicadas, em 29 de Dezembro de 2010, novas normas técnicas para os telemóveis que
permitem a transferência de dados. Hoje, o Vice-Presidente da Comissão Europeia,
Antonio Tajani, recebe das mãos de Bridget Cosgrave, Directora-Geral da
DIGITALEUROPE, a maior associação europeia de tecnologia digital, um exemplar de
um carregador universal compatível para telemóveis.
(Desenvolvimento em IP/11/136, MEMO/11/75)
Agenda Digital: Comissão intensifica esforços para proteger as crianças on-line
Por ocasião do «Dia por uma Internet mais segura» de 2011, a Comissão Europeia
anunciou hoje que vai intensificar o diálogo com o sector das TIC e as organizações de
protecção das crianças para incentivar a concepção de produtos mais seguros que
contribuam para a segurança das crianças em linha. Por outro lado, a Comissão vai
rever, em breve, a recomendação de 2006 relativa à protecção dos menores nos meios
audiovisuais e na Internet e a comunicação de 2008 relativa à protecção dos jovens
contra os conteúdos prejudiciais nos videojogos. As crianças ligam-se à Internet com
idades cada vez mais baixas e não só através de computadores, mas também de consolas
de jogos e de telemóveis. Mais de 82 % dos jovens de 1516 anos na Europa têm os seus
perfis registados em redes sociais, bem como 26 % das crianças de 910 anos. O «Dia
por uma Internet mais segura» é celebrado hoje em mais de 65 países de todo mundo
sob o lema «A Internet é mais do que um jogo, é a tua vida!». Esta acção conta com o
apoio do programa «Para uma Internet mais segura» da UE, que ajuda os pais e as
crianças a manterem a segurança em linha. Esta questão é um elemento importante da
Agenda Digital para a Europa (ver IP/10/581, MEMO/10/199 e MEMO/10/200).
(Desenvolvimento em IP/11/135, SPEECH/11/73)
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