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Conceção de redes sem fios para 
telecomunicações

A conceção de redes sem fios abrange desde a simulação inicial de cobertura para todo 
o tipo de tecnologias de comunicação sem fios, a recolha de dados de campo, a 
planificação do projeto, a orçamentação e a discriminação dos materiais necessários até 
à certificação e entrega finais.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ presta um serviço integral de gestão de projetos de desenvolvimento de 
novas redes de telecomunicações sem fios, desde a conceção inicial até à colocação em 
serviço. O nosso trabalho é realizado em várias fases:

Identificação de uma localização adequada para a rede
Verificação da viabilidade técnica e económica da zona
Gestão de licenças e procedimentos legais
Conceção da solução técnica
Elaboração de um projeto técnico aprovado e de todos os demais documentos 
necessários à obtenção das licenças
Gestão e supervisão das obras
Emissão da certificação final
Gestão da saúde e da segurança nas instalações

 
A nossa equipa de especialistas altamente qualificados possui anos de experiência e 
acesso à tecnologia mais avançada. Trabalhamos com as principais empresas do setor, o 
que nos proporciona uma clara vantagem competitiva.
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A Applus+ tem uma ampla gama de ferramentas de simulação e conceção de redes sem 
fios, bem como engenheiros com vasta experiência em redes móveis, WiMAX, Tetra e 
TDT. Ao longo de uma trajetória de mais de vinte anos na conceção de redes móveis e 
sem fios, colaborámos com os principais operadores de telefonia, bem como com as 
administrações públicas, pelo que conhecemos perfeitamente as suas normas e os seus 
procedimentos, regulamentos e equipamentos.

Clientes alvo

Este serviço destina-se a operadores de redes de telecomunicações móveis (DCS, UMTS, 
GSM, LTE e 5G), bem como de televisão e rádio, principalmente como promotores 
privados de redes de telecomunicações (Wi-Fi, WiMAX, LMDS). 

Principais benefícios para o cliente

Entre as vantagens de trabalhar com a Applus+ na conceção de uma nova rede em fios 
incluem-se as seguintes:

Maior qualidade de serviço
Otimização de redes
Redução de custos
Maior fluidez nas relações com as administrações públicas
Redução da carga de trabalho do pessoal
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