
Conceção de redes de telecomunicações 
fixas

Os serviços de implementação de redes fixas podem abranger todas as fases de um 
projeto de telecomunicações, desde os estudos de viabilidade iniciais até à certificação 
de finalização.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ dispõe de vinte anos de experiência no campo da conceção de redes de fibra 
ótica, período durante o qual concebemos redes, ou redes parciais, para operadores 
líderes de mercado e organismos estatais.
 
Participámos na implementação de mais de 90 000 km de redes de fibra ótica, não 
hierárquicas e coaxiais. Temos presença em todo o mundo e um amplo conhecimento 
das condições específicas da implementação em cada zona do país.
 
A Applus+ possui experiência prática em todas as áreas de conceção de uma rede de 
fibra ótica. Contamos com técnicos especializados na instalação de redes e na recolha de 
dados de campo, especialistas na geração de dados em SIG, engenheiros altamente 
qualificados com competências de gestão de projetos, bem como especialistas formados 
para controlar a colocação em funcionamento e a certificação das redes fixas.
 
Os nossos serviços de implementação de redes fixas abrangem as seguintes áreas:

Estudos iniciais de viabilidade das diferentes soluções e planos de implementação
Proposta, acompanhamento e certificação de orçamentos
Elaboração de calendários e discriminação de materiais
Projetos de rede (FO, FTTH), redes de ligação, distribuição e interiores
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Direção de obras
Assistência técnica para a implementação de redes de fibra ótica, não hierárquicas 
e coaxiais (CATV)
Salas técnicas
Tramitação de licenças públicas e privadas
Medições de qualidade
Gestão de serviços afetados e incidências
Definição do acordo de nível de serviço e elaboração de relatórios
Certificação de finalização de obras

 
Os nossos conhecimentos técnicos sobre redes de fibra ótica e a experiência na 
utilização de ferramentas de design tais como ArcGIS, bem como a nossa vasta equipa 
mundial de técnicos e engenheiros altamente qualificados, permitem que a Applus+ 
tenha o posicionamento ideal para assumir qualquer projeto de conceção de redes em 
grande escala.

Clientes alvo

A conceção de redes de telecomunicações fixas é um serviço dirigido às empresas de 
telecomunicações, independentemente do âmbito de ação: empresas rodoviárias, 
ferroviárias e de infraestruturas; empresas construtoras e instaladoras dos setores 
industrial e elétrico, e qualquer outra organização pública ou privada que necessite de 
desenvolver, ampliar ou melhorar a sua rede de comunicações.

Principais benefícios para o cliente

Os clientes que trabalham com a Applus+ na conceção das suas novas redes de fibra 
ótica obtêm as seguintes vantagens:

A tranquilidade de delegar a gestão, a supervisão e o controlo do projeto à nossa 
equipa de profissionais qualificados.
Aumento da rentabilidade, como resultado da redução dos custos de 
implementação e de finalização do projeto no prazo previsto.
Uma rede de fibra ótica de alta qualidade que cumpre todas as regulamentações e 
a legislação aplicável.
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