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Evolução do SIG da NOS 
Os atuais sistemas SIG da NOS, tiveram a sua origem nas anteriores empresas que hoje formam o Operador e 
estão em processo de consolidação num só.  
 
Estes Sistemas de Informação sempre foram encarados como sendo essenciais para atividade, o que fez com 
que estivessem em constante evolução, tanto na sua aplicabilidade como na informação neles registada. 
 
Atualmente, a empresa dispõe de Sistemas de Informação complementares, que permitem ter uma operação 
eficaz suportada numa informação rigorosa e está a iniciar o processo de convergência num só. 
 
Houve, desde sempre, a preocupação em garantir que os sistemas de informação fossem potenciados, o que 
levou ao desenvolvimento de soluções que asseguram a comunicação com outras plataformas essenciais à 
atividade. 
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As boas práticas em SIG  
 

A NOS sempre encarou os seus sistemas SIG como sendo fundamentais à sua atividade. Como tal, 

destacamos como exemplos de boas práticas: 

• A utilização do sistema SIG como ferramenta de trabalho transversal e não apenas como simples 

aplicação para registo de informação cadastral; 

• O desenvolvimento continuo do sistema SIG com vista a potenciar e a otimizar a atividade da empresa, 

desde a fase de elaboração de estudos e planeamento, passando pelo projeto e concluindo com os 

ciclos de pagamento. Isto faz com que a base de informação em SIG tenha que estar em constante 

atualização; 

• O desenvolvimento de soluções que permitem a interação com outras plataformas complementares; 

• A utilização transversal na empresa, aumentando assim a eficiência 

   a capacidade de resposta e de intervenção; 
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Retorno do Investimento em 2014 
O retorno do Investimento obtido em 2014 traduz-se na eficiência conseguida através da utilização dos 

sistemas SIG. 

•A melhoria continua do SIG permitiu uma maior eficácia a vários níveis, com ganhos reais na assertividade 

com que a atuação que o mercado requer, 

•Poupanças reais ao nível do investimento no crescimento das redes, permitindo que sejam encontradas as 

melhores soluções de cobertura e expansão, 

• Elaboração de estudos e análises com maior rigor; 

• Identificação das áreas com potencial a servir; 

• Soluções de cobertura de rede otimizadas com base na rede existente; 
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A Função Cadastral 
 
 
Sendo o cadastro idealmente uma função transversal na qual uns depositam e outros extraem informação, 
interessa particularmente a:  
 

•Desenvolvimento de negócio 
•Planeamento de redes 
•Projeto e licenciamento 
•Construção de rede 
•Controlo Financeiro 

 
O cadastros completo incorpora todos 
os dados da rede, desde os componentes 
que dela fazem parte até às infraestruturas  
de suporte . 
 
Valor acrescentado é conseguido quando o cadastro é 
tomado como ferramenta colaborativa por todo o ecossistema 
que participa no desenvolvimento das redes.  
 

 
 

Análise e 
Planeamento 

Dimensionamento 
e Projeto 

Implementação 
de redes 

Registo 
Cadastral da rede 
e Infraestruturas 

SAP 

SIG 



Título Apresentação 

Nome Rubrica 

Título 
do Slide 

Partilha de informação 
• Somos da opinião de que a partilha de informação, relativa às infraestruturas físicas de suporte às redes, é 

essencial nesta atividade de Telecomunicações.  

• Somos também da opinião de que a atualização da informação cadastral é fator primordial para torna-la 

eficiente e ao mesmo tempo eficaz.  

• Hoje em dia ainda se recorre a trabalhos de levantamentos de infraestruturas existentes para posterior 

pedido de viabilidade, contudo, se essa informação não for vertida para os sistemas SIG disponíveis, faz 

com que todos os operadores tenham custos de operação acrescidos. 

• A partilha de informação, numa plataforma acessível e devidamente controlada não dispensa, 

naturalmente, que cada operador tenha o seu SIG, contudo, a disponibilização da informação das 

infraestruturas permite a todos os operadores terem uma atuação mais eficaz e com menores custos. 

 

• O desafio essencial nesta partilha de informação será garantir ao mesmo tempo informação partilhável de 

modo a otimizar as operações e também informação reservada e associada aos planos de negocio de cada 

participante. 
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