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Introdução 

Integrado na campanha “ de que e que precisas?” da operadora de 

telefones moveis Optimus, nasce uma parceria de responsabilidade social 

com a ACAPO. Desta forma e como e tradição a Optimus posiciona-se na 

vanguarda  da inovação e da tecnologia. Nasce o primeiro telemovel 

totalmente produzido pela Optimus e desenvolvido exclusivamente para 

invisuais e míopes.  

Com um universo de 160 mil potenciais utilizadores em Portugal, a 

Optimus desenhou este novo equipamento e estabelece parceria com a 

ACAPO disponibilizando equipamentos para testes e avaliação pelos 

verdadeiros beneficiários desta nova tecnologia. Em paralelo a Optimus e a 

ACAPO levam a cabo uma serie de eventos com objetivo de despertar 

mentalidades e consequentemente recolher donativos para apoiar a 

Associação. 

 

Características do Produto 

 Peso- 125 Gr 
 Autonomia- 3 horas de conversação 

 Autonomia em stand by – 320 horas 
 Ecra touch com alfabeto braiil em relevo 

 Comandos de voz para todas as funcionalidades de um telemovel e 3 
geração  

 Alta voz 
 Tecla de acesso directa de emergência 

 Leitor de mp3 

 Gpss  
 Agenda 

 Auricular 
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Planeamento da Campanha de Lançamento de Produto 
 

Este projecto de lançamento terá inicio no dia 10 de outubro 
culminando no dia comemorativo do dia mundial do cidadão invisual dia 15 

de outubro do corrente ano. 

Como tal e estruturado em 3 fases distintas, partindo da entrega de 
telemoveis a associados da ACAPO para testes de utilização a realizar dia 1 

de Outubro de 2009. 
 

 1 Fase de Lançamento 
 

O lançamento começa com a divulgação do equipamento no espaço 
tecnológico do Jornal da Noite da SIC dia 10 de Outubro. Este divulgação 

devera fazer referencia a parceria estabelecida entre a Optimus e a Acapo 
integrada nas comemorações do dia mundial do cego.  

De igual forma divulgação no programa tecnológico “2010” de RTP N 
com repetição na TV2. 

 
 2 Fase de Lançamento 

 

 A levar a cabo dias 11, 12 e 13 de Outubro de 2009. Montagem de 
postos moveis Optimus e associados da Acapo nas principais praças do Pais 

com informação acerca da associação e do equipamento. De salientar a 
presença de figurantes vendados experimentando o novo equipamento da 

Optimus. Receita de merchandising a reverter a favor da Acapo. 
 

 3 Fase de Lançamento 
  

 Dia 13 de Outubro – Festa de Lançamento Comercial Oficial do produto 
em conferencia de imprensa com a convocação dos meios de comunicação 

social de difusão de massas, imprensa e outros meios de comunicação da 
especialidade.Divulgação nesses mesmos meios de comunicação a recolha 

de donativos para a Acapo.  
  

 Dia 14 de Outubro – Publicação na Imprensa de entrevistas, detalhes 

do equipamento, funcionalidades e pormenores da noite de lançamento.  
De forma mais detalhada 

 
 Diário economico – numa óptica de mercado. Detalhes e 

potencialidades do equipamento. 
 

 A Optimus ataca um nicho de mercado de 160 mil invisuais 
extensível a outros utilizadores de enorme importancia. Sejam 
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invisuais, automobilistas, idosos ou qualquer outra pessoa com 
curiosidade tecnológica.  

 
 Revista publica, revista visão e jornal publico – entrevistas com 

director de comunicação da Optimus  e com o criador do 

telemovel, Presidente da Acapo e outras individualidades lideres 
de opinião. 

 
 Revista Exame informática – destaque para a inovação e 

vanguarda tecnológica da Optimus. 
 

 
  Dia 15 de Outubro – Dia Mundial do cidadão invisual. 

Exibição de reportagem exclusiva na sic, no espaço Grande Reportagem 
sobre o dia a dia de um invisual em Portugal, identificando problemas, 

realidades e apontar saídas para minimizar as dificuldades dos cidadãos 
invisuais.  

 
 Esta reportagem devera acompanhar também um dos invisuais que 

tenha aceite testar o equipamento da Optimus e verificar se com este 

equipamento ganhou qualidade de vida. Divulgar o testemunho desse 
cidadão. 

 
 

Resumo 

 O objectivo deste trabalho visa divulgar um novo equipamento 

tecnológica criado em Portugal. Como tal e utilizando a comunicação 

tentamos despertar mentalidades adormecidas e desperta-las para o dia a 

dia de um invisual e para as dificuldades que enfrenta. Associada e esta 

idéia de criar qualidade de vida para quem mais precisa, esta uma inovação 

tecnológica que se enquadra noutros universos menos complicados. Assim 

elaboramos este plano de destaque noticioso e debate social para que esta 

associação de esforços obtenha o sucesso, criando valor para ambas as 

entidades. Caso assim se verifique, a exportação apresenta/se como uma 

forte possibilidade. 


