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A primeira plataforma da troca de música ShareTheMusic.com que é 

totalmente gratuita e legal foi posta en funcionamento. 

 

O ShareTheMusic.com é um projecto inovador e único porque o seu objectivo não é 

distribuir música mas sim, intermediar entre utilizadores que desejam trocar a sua 

música mediante a sua disponibilização a outros utilizadores.   

As pessoas que possuem no seu disco uma música determinada podem disponibilizá-la no 

momento determinado só a um utilizador e esta música não pode ser multiplicada 

através do registo da mesma num disco de outro utilizador – graças a este procedimento 

respeitam-se os direitos autorais, de artistas e produtores.  

O ShareTheMusic.com é gratuito e está disponível para todos os utilizadores da Internet, 

independentemente da sua localização no mundo – os fãs de música podem disponibilizar as 

suas músicas preferidas a pessoas no mundo inteiro, p.ex.: um utilizador dos Estados Unidos de 

América pode dipsonibilizar a música de Madonna a uma pessoa de Espanha ou um habitante do 

Brasil pode ouvir a música de Chopin disponibilizada por um remetente do Japão. Os 

utilizadores da Internet podem gozar da música do The Beatles, o que faz com que o 

ShareTheMusic.com seja um dos poucos lugares na rede que possibilita aos seus utilizadores 

ouvir a música do quarteto de Liverpool de maneira legal.  

 

Na página www.sharethemusic.com os utilizadores podem encontrar também o Randomizer – o 

primeiro no mundo One-2-One Social Radio. É uma rádio de vários canais na qual os utilizadores 

são remetentes de música. O Randomizer como o ShareTheMusic funciona de maneira One-2-

One Streaming. 

Actulamente no Randomizer pode-se encontrar alguns canais, como p.ex.: Depeche Mode, 

Madonna, Metallica, U2, 80s Collection, Rock Classics. O número de canais disponíveis será 

aumentado de alguns em alguns dias conforme necessidades e interesses dos utilizadores.  

O ShareTheMusic.com contém também um departamento da sociedade musical, no qual os 

utilizadores podem criar os seus perfis, comunicar-se, trocar informações sobre música e juntar-

se nos grupos temáticos.  

Os utilizadores da Internet na página www.sharethemusic.com podem também encontrar uma 

base de concertos de todo o mundo.  

 

O ShareTheMusic.com é um serviço global e actualmente está disponível em 8 idiomas: inglês, 

espanhol, português, francês, alemão, italiano, holandês e polaco. Em breve serão 

disponibilizados outros idiomas.  

A troca de informações sobre a música disponibilizada pelos utilizadores, realiza-se através da 

Global Sharing Platform – uma aplicação que serve para gerir os recursos musicais. Um 

algoritmo especial, elaborado pela empresa Hicron, garante uma distribuição de música 
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adequada entre um remetente e destinatário, cuidando ao mesmo tempo da efectividade 

máxima na assistência do maior número de utilizadores.  

 

Os utilizadores podem partilhar os seus recursos musicais legais, como p.ex.: ficheiros mp3. 

O serviço está disponível no sistema operacional Windows (XP, Vista) e é compativel com os 

nevegadores tipo: Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari ou Chrome.  

Durante 2 meses próximos será disponibilizada a versão destinada a computadores com o 

sistema MacOs, e a seguir com o sistema Linux. 

 

O serviço está agora na fase beta. A sua funcionalidade completa será disponibilizada em 

algumas semanas.  

 

A sociedade DESH é dona do serviço. O financiamento da sociedade provém do capital privado e 

o Presidente da mesma é o Senhor Tomasz Szladowsko que ao mesmo tempo é o seu co-

proprietário.  

 

Endereço da página: 

www.sharethemusic.com 

Informações de imprensa: 

www.sharethemusic.com/pressroom 

 

Tomasz Szladowski 

tomasz.szladowski@sharethemusic.com 

www.linkedin.com/in/tomaszszladowski 

 

http://www.sharethemusic.com/
http://www.sharethemusic.com/pressroom
mailto:tomasz.szladowski@sharethemusic.com
http://www.linkedin.com/in/tomaszszladowski

