
 

8 factos acerca do Windows 8 

A forma como trabalhamos tem mudado drasticamente durante os últimos anos. 

Atualmente as tecnologias mais recentes e avançadas estão disponíveis a todos. A 

proliferação de dispositivos de diferentes formatos com grande capacidade e a 

explosão da internet e das redes sociais elevam as expetativas dos utilizadores 

relativamente à tecnologia, a novos limites. 

O Windows 8 foi reinventado para melhor suportar o estilo de cada utilizador, 

estejam onde estiver e em que dispositivo esteja ligado. Na sua vida profissional, 

pessoal e no entretenimento.  

O Windows reinventado 

O Novo ecrã de Início foi redesenhado para permitir tirar o máximo partido de um 

PC interagindo apenas com gestos. O novo design Metro permite uma navegação 

fluída, intuitiva e personalizada. Os mosaicos dinâmicos apresentam informação de 

resumo das aplicações sem precisar de lhes aceder. 

A interação com o rato e teclado não foi descurada. Mesmo que o dispositivo não 

possua capacidades touch, a nova interface simplifica o acesso às aplicações e torna 

mais rápido encontrar a informação que precisa.  

O Windows 8 tem tudo o que o Windows 7 tinha de bom mas melhorado. Assuma 

o controlo de forma natural e direta, com as suas mãos. 



Todas as aplicações que precisa… 

As aplicações estão no coração do Windows 8. As aplicações mais importantes vêm 

já com o Windows 8, desenhadas com o design Metro para lhe permitir a interação 

apenas com gestos. O acesso ao mail e calendário, às fotografias e vídeos, aos seus 

contactos, às redes sociais e jogos fazem parte do novo Windows. Desta forma as 

aplicações podem trabalhar em conjunto e partilhar informações, tornando o seu 

trabalho mais fácil. 

… ligadas à Nuvem 

Aceda ao seu Windows onde quiser e no dispositivo que quiser. O Windows 8 está 

ligado à nuvem, por isso os seus dados, contatos, aplicações e configurações estarão 

sempre acessíveis. Será sempre o seu Windows com a sua personalidade. 

As suas aplicações ganham vida, ligando-o aos seus familiares e amigos. As 

informações dos serviços aos quais está ligado (Hotmail, Messenger, Facebook, 

Twitter, LinkedIn e muitos outros) aparecem dentro das aplicações Mail, Mensagens 

e Pessoas. 

Mais aplicações na loja Windows 

Quantas mais aplicações tiver, melhor será a experiência de utilização. Há aplicações 

para todos os gostos. Percorra as listas das aplicações mais populares, consulte as 

recomendações dos outros utilizadores e obtenha recomendações personalizadas 

com base nas aplicações que já comprou. 

É fácil encontrar a aplicação que necessita e pode sempre testá-la antes de comprar. 

Depois da compra a aplicação estará disponível em todos os seus PCs. 

Navegação na Internet reinventada com o Internet Explorer 10 

O Internet Explorer 10 Consumer Preview traz até si uma navegação na Web 

envolvente em ecrãs de todos os tamanhos e mais rápida que nunca. 



Na versão Metro para interação com gestos, a totalidade do ecrã é dedicada aos 

sites. Os separadores e os controlos de navegação aparecem apenas quando precisa 

deles, com um simples gesto de percorrer. A afixação permite-lhe iniciar os seus 

sites favoritos a partir do ecrã de início, lado a lado com as suas aplicações. Menos 

browser, mais informação. 

Concebido a pensar na velocidade, o Internet Explorer proporciona-lhe uma Web 

mais rápida. Quer esteja a carregar sites, a partilhar sites ou a mudar entre sites e 

aplicações, tudo isto funciona a uma velocidade comparável à das aplicações 

existentes no seu PC. 

O Internet Explorer foi concebido para trabalhar com a plataforma de segurança do 

Windows para lhe proporcionar mais controlo sobre as suas informações pessoais e 

ajudar a mantê-lo protegido contra as mais recentes ameaças online. 

Em casa e no trabalho 

Mais rápido, mais robusto, mais seguro e com menor consumo de energia. Só por si 

são motivos suficientes para justificar a migração em ambientes empresariais. A 

integração transparente nas plataformas e aplicações empresariais já existentes para 

o Windows 7 tornam a migração muito fácil. 

Todos os utilizadores vão beneficiar dos ganhos de produtividade, mas os maiores 

avanços estão em cenários de utilização móvel ou dinâmica: 

 Trabalho remoto – melhorias no DirectAccess tornam mais fácil implementar 

acessos remotos totalmente automáticos e transparentes. O Windows 8 

adapta-se automaticamente à rede disponível que tiver menor custo (Wi-fi e 

3G) 

 Trabalhar em qualquer dispositivo – O Windows To Go permite ter uma 

instalação personalizada num pen USB que arranca em qualquer PC 



independentemente do Sistema Operativo que tiver instalado. 

As melhorias nas tecnologias de virtualização tornam mais fácil a 

disponibilização de ambientes de trabalho remotos 

 Dados, aplicações e configurações sempre disponíveis – a integração com 

cloud pública ou privada permite a centralização do ambiente pessoal que 

fica acessível a qualquer dispositivo 

A melhor experiência em todos os tipos de hardware 

Tablets, ultrabooks, All-in-one, ecrãs táteis de grande dimensão são apenas alguns 

dos exemplos dos tipos de hardware que surgiram recentemente. Com eles, novas 

formas de utilizar o Windows. 

O Windows 8 funciona numa grande variedade de dispositivos e tipos de hardware, 

desde poderosos computadores 64-bit, a tablets muito ligeiros com processador 

ARM. Os PCs beneficiam de uma plataforma mais robusta e mais rápida. Os 

dispositivos móveis beneficiam do uso mais eficiente que o Windows 8 faz da 

bateria. 

Os tablets e computadores 32-bit e 64-bit integram com todos os dispositivos, 

aplicações e plataformas empresariais já existentes e podem ser geridos como um 

PC normal. 

Tablets com processador ARM são ideais para utilização pessoal, móvel e quando é 

necessário uma bateria de longa duração. 

Construído sobre uma fundação sólida 

O Windows 8 foi construído sobre a sólida fundação do Windows 7. As aplicações, 

dispositivos e formas de trabalho existentes continuam a estar disponíveis num 

ambiente de desktop melhorado que foi pensado para ser mais simples de utilizar 

mas também para entregar mais funcionalidades a utilizadores avançados. 



A segurança foi melhorada e começa mesmo antes de o Windows arrancar. A 

funcionalidade Trusted Boot permite a proteção do processo de boot evitando 

alguns vírus e software maligno que se alojavam já nesta fase. 

 

Experimente O Windows 8. Faça download da versão Consumer Preview em 

http://preview.windows.com. 

A Consumer preview não é a versão final do Windows 8 e não é suportada pela 

Microsoft. Destina-se a entusiastas que queiram fazer testes e experimentar as 

novas funcionalidades. 

 

http://preview.windows.com/

