
Consultoria e gestão de projetos de 
telecomunicações

Os serviços de consultoria e gestão de projetos de telecomunicações proporcionam às 
empresas dos nossos clientes uma gama de soluções adaptadas às suas necessidades e 
baseadas em conhecimentos especializados do setor das telecomunicações.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ proporciona soluções de gestão com a ajuda de um modelo de negócio 
adaptado às necessidades do cliente, um modelo que oferece os máximos níveis de 
comunicação, compromisso e serviço a preços muito competitivos. Acrescentamos valor, 
ajudando as organizações a melhorar os seus resultados e, portanto, a investigação e o 
desenvolvimento desempenham um papel crucial na nossa estratégia.
 
Temos mais de quinze anos de experiência em todas as áreas das telecomunicações e 
dos telefones e aplicamos essa experiência na planificação, execução e gestão de 
projetos. Desenvolvemos os nossos próprios programas informáticos de gestão e 
elaboração de relatórios de projetos de telecomunicações, o que nos permite 
disponibilizar soluções integrais aos nossos clientes. De igual modo, o nosso pessoal 
altamente qualificado e especializado tem acesso às tecnologias mais avançadas do 
mercado.
 
Podemos disponibilizar consultores para trabalhos pontuais ou estabelecer um gabinete 
de gestão de projetos (PMO) com toda uma equipa para participar em todas as 
atividades de telecomunicações do nosso cliente. Somos uma referência no âmbito da 
conceção e gestão de grandes projetos em numerosos países e trabalhamos com uma 
ampla variedade de operadores, fornecedores e gestores de infraestruturas de 
telecomunicações em todo o mundo. Esta ampla cobertura mundial, juntamente com os 
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nossos profundos conhecimentos do contexto local do cliente, conferem à Applus+ a 
significativa vantagem de poder iniciar os trabalhos rapidamente em qualquer parte do 
mundo.

Clientes alvo

Este serviço destina-se a empresas de qualquer setor que necessitem encontrar 
rapidamente soluções para problemas ou situações no âmbito das telecomunicações 
para cuja resolução seja necessário um elevado nível de conhecimentos técnicos.

Principais benefícios para o cliente

Recorrer aos serviços de consultoria e gestão de projetos de telecomunicações da 
Applus+ tem as seguintes vantagens:

Prontidão no envio de consultores especializados
Resultados rápidos, com o consequente aumento da produtividade
Redução de custos e ajuste dos investimentos
Aumento da capacidade de produção
Aumento do valor dos pequenos investimentos em tecnologias da informação e 
telecomunicações
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