ESPECIAL
INOVAÇÃO

Do papel para os

TABLETS
e
SMARTPHONES
Porque a informação não tem hora nem lugar para quem tem de tomar decisões
importantes, o Expansão já está disponível em dispositivos com sistemas iOS, Android
e Windows 8, a partir de 2 USD por edição.

O

Expansão passa, a partir de hoje, a
estar disponível em tablets e
smartphones através de uma aplicação para dispositivos com sistemas operativos iOS, Android e
Windows. O jornal líder de economia e negócios em Angola é o primeiro órgão de comunicação social do País a disponibilizar uma aplicação exclusiva
para equipamentos de elevada mobilidade no âmbito
de uma estratégia de proximidade com o leitor.
O Expansão já está presente na Internet, no endereço www.expansao.co.ao , e nas principais redes sociais, como Facebook, Google +, YouTube e
Twitter. Durante a primeira quinzena de Dezembro,
estará também disponível a versão electrónica em
formato semelhante ao do papel (epaper), que poderá
ser visualizada via browser em qualquer plataforma
(iOS, Android e Windows) e em qualquer dispositivo
(smartphone, tablet e PC).
Há quase sete anos no mercado — o primeiro número saiu a 20 de Fevereiro de 2009 —, o Expansão é o
jornal de confiança de todos os que se interessam por
economia e negócios, em geral, e de gestores, quadros
médios e superiores, políticos, académicos e estudantes, em particular.
A confiança assenta em seis pilares fundacionais do
Expansão: Independência, Responsabilidade, Rigor,
Verdade, Transparência e Seriedade. Estes seis substantivos retirados do estatuto editorial conduziram o
jornal a uma posição ímpar na comunicação social angolana, que se pode resumir noutro substantivo: Credibilidade.
“Tudo faremos para continuar a contar com o apoio
dos leitores, como sempre os nossos únicos juízes,
mas também das fontes e dos anunciantes que desde a
primeira hora apostaram no título”, garante Carlos
Rosado de Carvalho, director do Expansão.
“Vivemos numa época de grande mobilidade. Os
leitores do Expansão estão em constante movimento.
Muitas vezes encontram-se em locais, no estrangeiro,
mas também no País, onde o jornal em papel não chega. A partir de agora, esse problema acabou. Com a
nova aplicação, o Expansão estará onde estiverem os
seus leitores. Basta uma ligação à Internet para se
aceder aos conteúdos do jornal, a qualquer hora e em
qualquer lugar. E mesmo offline será possível consultar as edições já descarregadas”, explica Carlos Rosado de Carvalho.
“Por outro lado, muitos leitores que estão em locais
onde a versão em papel está disponível adquiriram
novos hábitos de leitura e preferem o formato electrónico. Isso para não falar de razões ecológicas.

Quanto menos papel gastarmos, melhor para o ambiente”, acrescenta o director.
Versão electrónica versus papel?
Os conteúdos e as secções da versão electrónica do
Expansão são os mesmos da edição impressa, com algumas nuances. São apresentados num alinhamento
e grafismo diferentes, adaptados às novas plataformas de leitura, de modo a proporcionar uma navegação fácil e intuitiva.
Por exemplo, foi criado um sumário para uma melhor orientação dos leitores, e o Weekend foi ‘autonomizado’, passando a ter um separador em forma de
capa/sumário.
Aproveitando as possibilidades oferecidas pela
aplicação, nas versões tablet e smartphone, sempre
que possível, os artigos do Expansão em papel serão
enriquecidos com imagem, vídeo e som.
Também haverá mais interactividade. Sempre que
se justificar, serão colocados links para outras páginas com conteúdos relacionados. Será ainda possível
partilhar artigos com amigos, colegas e colaboradores
por email ou nas redes sociais. E o que é válido para os
artigos, também é para os anúncios.
A aplicação Expansão pode ser descarregada gratuitamente na App Store (IOS), Play Store (Android)
e Windows Store (Windows). O jornal pode ser comprado avulso ou em ‘pacotes’ de 4 a 52 edições, utilizando o cartão de crédito ou débito associado à conta
da respectiva loja. O preço avulso é de 2,99 USD, enquanto o ‘pacote’ de 52 edições custa 104 USD, isto é,
um preço unitário de 2 USD.
A título de campanha de lançamento, as edições até
ao final do mês serão gratuitas, ou seja, a primeira edição paga será a número 348, de 4 de Dezembro.
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IOS
O que fazer para ler a melhor informação
económica de Angola no seu iPad versão 6.1
ou superior. A aplicação para iPhone só estará
disponível dentro de quatro semanas.
1) Abra a App Store
2) Procure a aplicação Expansão
3) Clique em INSTALAR a aplicação Expansão
4) Clique em ACEITAR a aplicação Expansão
5) Clique em ABRIR a aplicação Expansão
6) Escolha a edição que pretende comprar
entre as que são apresentadas na página inicial
da aplicação. Se pretender comprar mais do que
uma edição, escolha um dos ‘pacotes’
disponíveis: 4 edições (assinatura mensal),
26 edições (assinatura semestral), 52 edições
(assinatura anual).
7) Clique em COMPRAR — O pagamento será
processado através do cartão de crédito ou
de débito associado à sua conta Play Store.
Em breve disponibilizaremos também pagamento
via Multicaixa. No âmbito da campanha de
lançamento da aplicação Expansão, as edições
até ao n.º 347, de 27 de Novembro, inclusive,
serão gratuitas. A primeira edição paga será,
assim, a n.º 348, de 4 de Dezembro.

O que fazer para ler a melhor informação
económica de Angola no seu tablet ou
smartphone Android versão 4.0 ou superior
1) Abra a Play Store
2) Procure a aplicação Expansão
3) Clique em INSTALAR a aplicação Expansão
4) Clique em ACEITAR a aplicação Expansão
5) Clique em ABRIR a aplicação Expansão
6) Escolha a edição que pretende comprar
entre as que são apresentadas na página inicial
da aplicação. Se pretender comprar mais do que
uma edição, escolha um dos ‘pacotes’
disponíveis: 4 edições (assinatura mensal),
26 edições (assinatura semestral), 52 edições
(assinatura anual).
7) Clique em COMPRAR — O pagamento será
processado através do cartão de crédito ou
de débito associado à sua conta Play Store.
Em breve disponibilizaremos também pagamento
via Multicaixa. No âmbito da campanha de
lançamento da aplicação Expansão, as edições
até ao n.º 347, de 27 de Novembro, inclusive,
serão gratuitas. A primeira edição paga será,
assim, a n.º 348, de 4 de Dezembro.
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QUANTO CUSTA
O Expansão para tablet e smartphone está
disponível avulso ou em ‘pacotes’, de acordo
com a seguinte tabela de preços:
Unidade
avulso

Preço pacote USD
Preço unitário USD

2,99
2,99

4
26
unid.
unid.
1 mês 6 meses

10,80
2,70

52
unid.
1 ano

65,00 104,00
2,50
2,00
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O que fazer para ler a melhor informação económica
de Angola no PC e tablet Windows versão 8 ou superior.
1) Abra a Windows Store
2) Procure a aplicação Expansão
3) Clique em INSTALAR a aplicação Expansão
4) Clique em ACEITAR a aplicação Expansão
5) Clique em ABRIR a aplicação Expansão
6) Escolha a edição que pretende comprar entre
as que são apresentadas na página inicial da aplicação.
Se pretender comprar mais do que uma edição, escolha um
dos ‘pacotes’ disponíveis: 4 edições (assinatura mensal),
26 edições (assinatura semestral), 52 edições (assinatura
anual). No final da assinatura, receberá um alerta de
expiração/renovação.
7) Clique em COMPRAR — O pagamento será processado
através do cartão de crédito ou de débito associado à sua
conta Play Store. Em breve disponibilizaremos também
pagamento via Multicaixa. No âmbito da campanha de
lançamento da aplicação, as edições até ao n.º 347, de 27
de Novembro, inclusive, serão gratuitas. A primeira edição
paga será, assim, a n.º 348, de 4 de Dezembro.

Para já estão apenas disponíveis pagamentos
via cartão de crédito ou débito associado
à conta das lojas App Store, Play Store e
Windows Store. Em breve disponibilizaremos
também pagamentos via Multicaixa.
Seis edições grátis com o lançamento
Estão actualmente disponíveis para download
as seguintes edições do Expansão: 342, de 23
de Outubro de 2015, 343, de 30 de Outubro,
e 344, de 6 de Novembro, além da edição n.º
345, de hoje, 13 de Novembro. Estas edições,

bem como as próximas duas – a 346, de 20
de Novembro, e a 347, de 27 de Novembro –,
podem ser descarregadas gratuitamente
no âmbito da campanha de lançamento
do Expansão em tablet e smartphone.
As edições partir da 348, de 4 de Dezembro,
inclusive, serão pagas. Estão disponíveis as
seguintes modalidades de compra: 1 edição,
4 edições (assinatura mensal), 26 edições
(assinatura semestral), 52 edições
e (assinatura anual), de acordo com a tabela
de preços ao lado.

