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COLABORAM NESTA EDIÇÃO
CONTRIBUTORS

MENSAGEM AO LEITOR
MAGAZINE INTRODUCTION

Caro Leitor,
A ZoOm Magazine é uma publicação anual promovida pela Academia
Unitel, dedicada à partilha de conhecimento sobre projectos (internos e
externos), tecnologias e investigação.
A publicação tem os formatos digital e impresso, em que num conceito
ousado e inovador, os artigos são escritos pelos próprios colaboradores
da Unitel através de convites direcionados para abordar certos temas
ou por call for papers voluntários, com o acompanhamento e orientação
da Academia Unitel.
Nesta segunda edição em que a Unitel comemora dezoito anos de
existência, são trazidos dezoito artigos, que abordam temas desde o
que nos faz ter orgulho em sermos Unitel desde a sua génese, a criação
do nosso ADN corporativo, os desafios que enfrentamos diariamente
para manter operacionais os nossos serviços e distribuirmos os nossos
produtos até aos locais mais recônditos, que permite a cada cliente
utilizar com satisfação a rede móvel com a maior cobertura e a melhor
qualidade em Angola. A nível tecnológico, partilhamos o percurso feito
para a modernização do Centro de Operação de Rede; a adopção de
novas tecnologias de transmissão que têm permitido dar resposta aos
desafios como a licença universal emitida em 2017, que habilita a Unitel
a prestar serviços de televisão, telefonia fixa e Internet. Com um cariz
mais estratégico e de posicionamento, abordamos o tema da fraude e
segurança, em que no final de 2018 a Unitel foi eleita para presidir um
importante fórum a nível da GSMA e temas como a virtualização e a
Internet das Coisas (IoT), além de retratarmos uma experiência com
o uso de bitcoins em Angola. Da área comercial trazemos o relato do
esforço empreendido para em 4 anos registar toda nossa base de
clientes e da necessidade transversal de se estimular o pensamento
criativo para respondermos com as melhores soluções ao cada vez
mais exigente ecossistema em que estamos inseridos. Não menos
importante, efectuamos um insight à força de trabalho do futuro que
já é actual, a Geração Z, e a nossa preocupação com a Sustentabilidade
do que fazemos, apostando no bem-estar das nossas pessoas e do
meio-ambiente. A Academia Unitel completa a edição, partilhando a sua
visão sobre o caminho para o futuro no tocante ao desenvolvimento
de competências, em que augura a empresa como uma Learning
Organization e sobre o impacto da adopção do e-Learning na Unitel.
Agradecimentos especiais a todos os autores e contribuidores que
emprestando o seu saber e perícia tornaram possível esta publicação.

MIGUEL GERALDES
DIRECTOR GERAL DA UNITEL

Dear reader,
ZoOm Magazine is an annual publication promoted by Unitel’s Academy,
dedicated to sharing knowledge about projects (internal and external),
technologies and research.
The publication has digital and printed formats, where in an audacious
and innovative concept, the articles are written by Unitel's own
employees through invitations to address certain topics or by voluntary
call for papers, with the accompaniment and guidance of the Academy.
In this second edition in which Unitel celebrates eighteen years of
existence, eighteen articles are brought, which address issues from
which makes us proud to be Unitel from its genesis; the creation of
our corporate DNA; the challenges we face on a daily basis to keep our
services operational and to distribute our products to the most remote
places, allowing each customer to use the mobile network with the highest
coverage and quality in Angola. At the technological level, we share the
path made for the modernization of the Network Operation Center; the
adoption of new transmission technologies that have made it possible to
respond to challenges such as the universal license issued in 2017, which
enables Unitel to provide television, wireline and Internet services. With
a more strategic and positioning aspect, we approach fraud and security
issues, in late 2018 Unitel was elected to chair an important GSMA-level
forum and topics such as virtualization and the Internet of Things (IoT) in
addition to portraying an experience with the use of bitcoins in Angola.
From the commercial area we bring the report of the effort undertaken in
four years to register our entire customer base and the transversal need
to stimulate creative thinking to respond with the best solutions to the
increasingly demanding ecosystem in which we are inserted.
No less important, we make an insight into the workforce of the future
that is already present, Generation Z, and our concern for Sustainability of
what we do, aiming on the well-being of our people and the environment.
The Unitel Academy completes the edition, sharing its vision of the path to
the future in skills development, which augurs the company as a Learning
Organization and the impact of the adoption of e-Learning at Unitel.
Special thanks to all authors and contributors who lenting their
knowledge and expertise made this publication possible.
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18 Anos de Histórias de Vida,

Aproximando Pessoas
18 YEARS OF LIFE STORIES, BRINGING PEOPLE TOGETHER
GIZELDA NETO

A Unitel, a marca de
todos angolanos completou
18 anos de existência!
F

oi lançada comercialmente aos 2 de Abril de 2001 como
prestadora de serviços na área de telecomunicações móveis
focalizada na prestação de serviços móveis de voz e dados e mais
recentemente com uma licença que amplia os serviços para fixo,
televisão e TICs em geral. A Unitel conseguiu captivar a preferência
dos angolanos assumindo a liderança do mercado desde o primeiro
ano de existência, pela qualidade e inovação dos seus serviços e
tecnologia em que tem sido pioneira desde a introdução do GSM (2G)
em 2001, os dados móveis em GPRS/EDGE em 2005, o UMTS (3G) em
2006, o LTE (4G) em 2012, o LTE-Advanced (4.5G) em 2014 e serviços
como roaming, Toque de Espera, Liga Só, dentre outros.
Actualmente com cerca de 12 milhões de clientes, tem a maior
cobertura de rede em Angola, abrangendo todos os municípios
e suportada por um moderno backbone de fibra óptica que
interliga todo país.
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Unitel, the brand
of all angolans has
completed 18 years!
I

t was commercially released on the 2nd April 2001 as a
service provider in the area of mobile telecommunications
focused on the provision of mobile voice and data services and
more recently with a license that expands services for fixed,
television and ICT in general. Unitel was able to captivate the
preference of angolans taking the lead in the market since its
first year, for the quality and innovation of its services and
technology in which it has been a pioneer since the introduction
of GSM (2G) in 2001, mobile data in GPRS / EDGE in 2005, UMTS
(3G) in 2006, LTE (4G) in 2012, LTE-Advanced (4.5G) in 2014 and
services such as roaming, Ringback tone, Call Me, among others.
At present time with around 12 million customers, it has the
largest network coverage in Angola, covering all municipalities
and endured by a modern optical fiber backbone that
interconnects the whole country.

O que faz da Unitel uma grande empresa e motivo de orgulho
nacional é o facto de possuir um dos recursos mais valioso de
sempre, as pessoas que nela trabalham desde o início e que ao longo
dos anos construíram a enorme família do Próximo Mais Próximo.
Em 2001 eram 70 colaboradores, com uma ampla participação de
consultores expatriados, mas a política da empresa para o capital
humano foi a de recrutar, desenvolver e reter talento local o que
tem permitido obter resultados sólidos e sustentáveis ao longo dos
anos e no final de 2018 eram cerca de 3.400 colaboradores directos
e menos de 1% dos quais expatriados. A promoção da igualdade
do género também se observa na Unitel pois 40% da sua força de
trabalho é do sexo feminino, inclusive na banda de gestão.
Nesta edição a ZoOM irá partilhar várias histórias de vida de
colaboradores que cresceram e atingiram 18 anos de casa a
desempenhar as suas funções, contribuindo diariamente para
que a Unitel pudesse prestar o serviço público que aproxima os
angolanos. “Somos Unitel – o próximo mais próximo”!

What makes Unitel a great company and a matter of national
pride is that it has one of the most valuable resources ever,
the people who work from the beginning and who over the
years have built the big family of “o Próximo mais próximo”. In
2001 they were 70 employees and with a wide participation of
expatriate consultants, but the company's policy for human
capital was to recruit, develop and retain local talent, which
has allowed solid and sustainable results over the years and
at the end of 2018 were about 3,400 direct employees and less
than 1% of expatriates. The promotion of gender equality is also
seen in Unitel, since 40% of its workforce is female, including at
management level.
In this edition, ZoOM will share the life stories of employees
who have acquired and have been in the company for 18 years,
contributing daily to Unitel's ability to provide the public
service that brings Angolans together. "We are Unitel – o
próximo mais próximo"!

ALFREDO TIAGO
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Técnico de Operações de Suporte

Role in 2019

Support Operations Technician

Partilhe uma história peculiar que O que mais me marcou foi ter atendido um cliente que ligou para o Call Center a declarar ter assaltado alguém mas
viveu na Unitel
queria devolver o SIM card e ficar apenas com aparelho.
Briefly share a peculiar story you Descrevo a conversa:
have lived at Unitel over these 18 Eu: Unitel, fala Alfredo Tiago, em que posso ser útil?
years
Cliente: Roubei um telemovel porem só preciso do aparelho onde posso deixar o SIM card?
Eu: Pode deixar na Unitel, estamos localizado na Broz-Tito nos arredores do Cemitério do Alto das Cruzes
Cliente: O senhor pensa que sou burro? Se deixar aí a Policia irá me prender...
What struck me most was to have attended a customer who contacted the Call Center to declare to have
robbed someone but wanted to return the SIM card and only stay with handset.
Here I describe the conversation:
Me: Unitel, Alfredo Tiago, how can I be useful?
Customer: I stole a cell phone but I only need the device where I can leave the SIM card?
Me: You can leave at Unitel, we are located in Broz-Tito in the surroundings of the Alto das Cruzes Cemetery
Client: You think I'm stupid? If I leave there, Police will arrest me ...
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AMÉLIA MATEUS
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Técnica Sénior de Finanças e Contabilidade

Role in 2019

Finance and Accounting Senior Technician

Partilhe uma história peculiar que Na véspera do acto de lançamento comercial da rede Unitel na província do Uíge, devido ao estado precário das
vias terrestes tivemos de embarcar de emergência num helicóptero fretado da Força Aérea, viajamos com bidons
viveu na Unitel
Briefly share a peculiar story you de combustível ao nosso lado bem como com as portas abertas...

have lived at Unitel over these 18 On the eve of the commercial launching in Uíge province, due to the poor conditions of the roads we had to ride
a charter helicopter from the Air Force and traveled with gallons of fuel on our side as well as with the doors
years
open ...

ANA GASPAR
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Coordenadora de Loja

Role in 2019

Shop Coordinator

(18 anos depois) o que a Unitel Representa uma grande família, pois acolheu-me muito nova e sem qualquer experiência de trabalho, ao longo dos
representa para si?
anos proporcionou-me formações que contribuíram para o meu desenvolvimento e experiência, crescimento e
(After 18 years) what does Unitel amadurecimento a nível profissional e pessoal.
represent to you?
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It represents a big family, because it welcomed me very young and without any working experience, over the
years it has provided me many training that have contributed to my development and experience, growth and
maturation on a professional and a personal level.

DANIEL BONGO
Função em 2001:

Assistente de vendas

Role in 2001

Sales Assistant

Função em 2019:

Técnico de Operações de Suporte

Role in 2019

Support Operations Technician

Quais os principais desafios que já Devo dividi-los em três fases:
viveu na Unitel?
- Na antiga DCO/DLO, atender altos dirigentes do aparelho do Estado e ter tido a sorte de clientes preferirem o
What are the main challenges you meu suporte no pós-venda;
- Na DFI, ao executar todas as tarefas de Importação, Logística e Expedição dos materiais para as obras de
have experienced at Unitel?
expansão e optimização da nossa rede em todo país;
- Na DSG ao poder ter contribuído, com suporte da equipa, em todas acções de construção e licenciamento de
novas lojas, gestão de frota adstrita a
Delegação Regional Litoral e na manutenção do património.
I must divide them into three phases:
- In the former DCO / DLO, attend senior officials of the State and being luck to have clients who preferred my
support on the after sales service;
- In DFI, being able to execute all the Importation, Logistics and Delivery tasks of the materials for the works of
expansion and optimization of our network in the whole country;
- At DSG, being able to contribute, with the team support, to all the actions of constructions and licensing of
new shops, fleet management of the assigned to the DRL (Coastal Regional Delegation).

EDGAR FERNANDES
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Gestor de Operação do Sistema de Tarifação

Role in 2019

Charging System Operation Manager

Partilhe uma história peculiar que Nunca me esqueço da primeira vez que enquanto técnico de prevenção fui notificado sobre um incidente na
viveu na Unitel
plataforma de Rede Inteligente(IN) que durante um final de semana impedia que os clientes
Briefly share a peculiar story you conseguissem usufruir de serviços como chamadas, SMS e efectivar carregamentos prejudicando não só o
have lived at Unitel over these 18 negócio e a imagem da empresa, mas também impedindo o serviço público que prestamos. Desloquei-me à então
sede na Bróz-Tito (Kinaxixi) para verificar a plataforma e ao executar o procedimento de validação, pude identificar
years
a origem da falha e repor a normalidade, obtendo o feedback no mesmo instante sobre a operacionalidade
dos serviços. Pude sentir a realização de ser verdadeiramente um profissional devidamente preparado e da
responsabilidade que temos…
I never forget the first time that while a prevention technician I was notified of an incident on the Intelligent
Network (IN) platform that during a weekend prevented customers
to use our services such as calls, SMS or recharging airtime, damaging not only the business and the image of
the company, but also impeding the public service we provide. I went to the headquarters in Bróz-Tito (Kinaxixi)
to verify the platform and perform troubleshooting procedure, I was able to identify the primary fault and
restore normality, obtaining feedback at the same time about the operation of the services. I could feel the
realization of being truly a properly trained professional and the responsibility that we carry on...
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FREDERICO MACHADO
Função em 2001:

Técnico de Manutenção de Campo

Role in 2001

Field Maintenance Technician

Função em 2019:

Técnico Sénior de Manutenção de Infraestruturas

Role in 2019

Infrastructure Maintenance Senior Technician

Que futuro perspectiva para a Actualmente já é reconhecida como uma organização com excelência que motiva, valoriza e desenvolve o capital
Unitel?
intelectual de seus recursos humanos e visionária desde a génese, deve continuar a ser líder incontestável nos
serviços das redes móveis, continuando a investir no capital humano e apostar fortemente na diversificação das
What do you envision for Unitel?
fontes de receita para poder enfrentar o ambiente competitivo que se avizinha no segmento das telecomunicações.
Currently, it is already recognized as an organization with excellence that motivates, values and develops
the intellectual capital of its human resources and visionary from the beginning. Unitel shall continue to be
the undisputed leader in mobile network services, continuing to invest in human capital and invest heavily
in diversification of revenue sources in order to face the competitive environment that is approaching in the
telecommunications segment.

GUILHERMINA FERNANDES
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Coordenadora de Loja

Role in 2019

Shop Coordinator

Partilhe uma história peculiar que Foram na sua maioria reclamações dos clientes, por ser o seu primeiro contacto com os telemóveis, por não terem
viveu na Unitel
conhecimento sobre os nossos produtos e serviços, haviam clientes, que pelo simples vibrar de um telefone,
Briefly share a peculiar story you achavam que o mesmo tinha feitiço, porque parecia que o telefone andava na mesa os clientes fugiam dele, havendo
have lived at Unitel over these 18 um cliente que nos atirou com uma Bíblia na cara porque dizia que nós e os telefones estávamos endemoniados!
years
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Throughout these years I have collected several peculiar stories, most of them related to clients complaints.
At first and for being the first contact of people with mobile phones and for not having knowledge about our
products and services, there were clients that thought the phones were cursed because of the vibration,
because it moved on the desk, there were clients who ran away from the phones. Once a client threw a Bible on
us because he said that the phones and we were possessed!

HUMBERTO MBOTE
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Director de Vendas e Serviços

Role in 2019

Director of Sales and Services

Quais os principais desafios que já É uma tarefa muito difícil resumi-los:
viveu na Unitel?
-Em 2001 apesar de desempenhar as funções de Assistente de Call Center fui chamado a auxiliar nas lojas
What are the main challenges you ajudando os clientes a se familiarizar com a nova tecnologia, o desafio era enorme, mas muito gratificante. Como
apenas tínhamos uma loja e dezenas de milhares de clientes eu fazia de tudo, desde organizar filas a configurar
have experienced at Unitel?
os telemóveis dos clientes. Lembro-me que quando abrimos a segunda loja eu organizava os clientes em filas e
caminhava com eles a pé da loja do Cruzeiro (Bróz-Tito) à Loja Kinaxixi para me assegurar que eles não ficavam
muito tempo em espera. Era uma gestão manual de filas de atendimento...
-Em 2002 fui convidado a reestruturar o Call Center
-Em 2004 a reestruturar o serviço de apoio ao cliente da Unitel integrando o atendimento telefónico ao presencial,
por correio electrónico e assistência técnica
-Em 2005 a conduzir e coordenar o processo de terciarização do atendimento telefónico
-Em 2006 a criar o Departamento de Clientes, tratando de todo o conceito e implementação que em 2010 evoluiu
para a criação da Direcção de Atendimento ao Cliente
-Em 2014 a reestruturação da área de Responsabilidade Social e Relações Institucionais da Unitel
-Em 2015 a coordenar o processo de registo de Clientes da Unitel tornando-se uma referência em Angola e um
caso de estudo (pelo sucesso obtido) em África e noutras partes do mundo
-Em 2017 a coordenar o processo de concurso para a obtenção da licença universal para a Unitel (TGU)
-Em 2018 a coordenar o processo de integração das vendas e customer care com a fusão entre as Direcções de
Atendimento ao Cliente e Lojas, passando a ser responsável por cerca de metade do headcount da Unitel, sendo
este talvez o maior desafio até ao momento.
Countless. It is a difficult task to summarize them. In 2001 despite of playing the role of call center assistant, I
was called at the shops to help the clients to get familiar with the new technology. It was a huge challenge but it
was rewarding. As we have only one shop and tens of thousands of customers, I did everything, from organizing
the lines to setting up the client's mobile phones. I remember when we opened the second shop I organized the
clients in lines and I walked with them from Broz-Tito shop to the Kinaxixi shop to make sure they would not
stay too long waiting. It was a manual queue management. In 2002, I was invited to restructure the Call Center,
in 2004 to restructure the Unitel customer service, integrating the phone and personal service, by e-mail and
technical assistance, in 2005 to conduct and coordinate the outsourcing project of the phone customer service,
in 2006 to create the Clients department, treating of all the concept and implementation, in 2010 to create the
Direction of Customer Service, in 2014 to restructure the social responsibility and institutional relations of
Unitel, in 2015 to coordinate the process of Unitel Clients register, becoming a reference in Angola and a case
study (for its success) in Africa and in other parts of the world. In 2017, I was invited to coordinate the contest
process to obtain the universal license to Unitel (TGU) and in 2018 to coordinate the merging process of the
sales and customer care with the Direction of customer service and shops, becoming responsible for half of the
Headcount of Unitel, being this the greatest challenge up to now.
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JOSÉ MAVUNGO
Função em 2001:

Técnico de Comutação

Role in 2001

Switching Technician

Função em 2019:

Director de Operação e Supervisão

Role in 2019

Director of Operation and Supervision

Quais os principais desafios que já - Quando abracei o desafio de me juntar à Unitel tínhamos pouco conhecimento de operação e manutenção
viveu na Unitel?
dos equipamentos (MSCs, HLRs, BSCs, BTSs, SMSC, VoiceMail, EIR), o que me obrigou a investir muitas horas de
What are the main challenges you auto-estudo e posteriormente formação para poder responder ao desafio de aprovisionar serviços aos clientes
nas bases de dados, efectuar as segundas vias dos SIM Cards e configurar os elementos de rede em todas as
have experienced at Unitel?
províncias, um detalhe: tudo era feito manualmente.
- O desafio de configurar as primeiras operadoras de Roaming (Swisscom - Suiça; TMN, Vodafone e Optimus –
Portugal, etc…). Considero um dos maiores desafios técnicos que enfrentei, pois na altura não tinha qualquer
formação de Roaming e tinha que ler a extensa documentação que acompanhava os equipamentos para poder
compor os algoritmos de programação para configurar as operadoras.
- A partir de 2005, na qualidade de Chefe de Departamento, assumi o desafio de formar uma equipa competente,
disciplinada, autónoma e com alto desempenho, recrutando os melhores estudantes finalistas das nossas
universidades; além de ter criado uma autêntica escola operacional onde desenvolvemos talentos.
- O desafio de abraçar o cargo de Director da DOM (Direcção de Operação e Manutenção) em Novembro de 2009
e a sua reestruturação de DOM para DOS em 2010.
- O desafio de superação e resiliência constante para acompanhar a evolução da tecnologia e manter a
disponibilidade da rede e dos serviços que prestamos aos nossos clientes.
- When I embraced the challenge of joining Unitel, we had few knowledge of the operation and maintenance
of equipment (MSCs, HLRs, BSCs, BTSs, SMSC, VoiceMail, EIR), which forced me to invest many hours on selfstudy and later on I had training to be able to respond to the challenge of provisioning customer services in the
databases, to perform SIM Cards swaps and to configure the network elements in all the provinces, a detail:
everything was done manually.
- The challenge of setting up the first Roaming operators (Swisscom - Switzerland, TMN, Vodafone and Optimus
- Portugal...). I consider one of the biggest technical challenges I faced, since at that time I did not have any
Roaming training and I had to read the extensive documentation that accompanied the equipment to be able to
compose the programming algorithms to configure the operators.
- In 2005, as Head of Department, I took on the challenge of forming a competent, disciplined, autonomous
and high performing team, recruiting the best finalist students from our universities; in addition to creating an
authentic operational school where we develop talents.
- The challenge of embracing the position of Director of the DOM (Directorate of Operation and Maintenance) in
November 2009 and its restructuring of DOM to DOS in 2010.
- The challenge of overcoming and constant resilience to follow the evolution of technology and maintain the
availability of the network and the services we provide to our customers.
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JOSÉ SALOMÃO
Função em 2001:

Auxiliar de Serviços Gerais

Role in 2001

General Services Assistant

Função em 2019:

Motorista

Role in 2019

Driver

Quais os principais desafios que já Comecei por cuidar de actividades relacionadas com a manutenção geral do património dos 27 sites com que a
viveu na Unitel?
Unitel iniciou a operação e pude vivenciar inúmeros desafios no transporte dos equipamentos de telecomunicações,
What are the main challenges you com o colega Gaudêncio Nhime, para que pudéssemos fazer a expansão da nossa rede de Cabinda ao Cunene e
da Baía-Farta até ao Luau.
have experienced at Unitel?
I began taking care of activities related to the general maintenance of the 27 sites that Unitel started with, and
I was able to experience numerous challenges in the transportation of telecommunications equipment, with
colleague Gaudêncio Nhime, so that we could expand our network from Cabinda to Cunene and from Baía-Farta
to Luau.

KÁTIA OLIVEIRA TEIXEIRA
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Técnica de Tesouraria

Role in 2019

Treasury Technician

18 anos depois, o que a Unitel Representa uma escola de onde adquiri formação e bastante experiência de trabalho, que tem permitido
representa para si?
desenvolver competências que me são uteis também na dimensão pessoal bem como desempenhar as minhas
(After 18 years) what does Unitel tarefas com responsabilidade e rigor.
represent to you?

It represents a school where I got a lot of working experience and it has allowed developing useful competences
not only to perform my task with responsibility and accuracy, but also on my personal relations.
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MATEUS MALAVO
Função em 2001:

Motorista

Role in 2001

Driver

Função em 2019:

Técnico de Importação

Role in 2019

Import Technician

Partilhe uma história peculiar que Uma das muitas historias que vivi na Unitel, e que não esqueço até hoje foi quando fui em missão de serviço na
viveu na Unitel
província do Bengo em 2001, acompanhado do colega Mário Romão e de um técnico expatriado e aonde a nossa
Briefly share a peculiar story you deslocação consistia em fazer reparação de uma antena que não emitia sinal. Após a reparação que terminou as
have lived at Unitel over these 18 20 horas e debaixo de forte chuva, recebemos a orientação para permanecermos no local devido à situação de
insegurança que se vivia na altura (Guerra). Em determinada altura, dada a minha experiência militar, percebi que
years
estávamos perante uma emboscada eminente e ao notar as movimentações de cobras e pássaros nas árvores,
dei logo por conta que a situação evoluiria para um cenário incontrolável e tomei a decisão própria sem esperar a
autorização, de sairmos imediatamente daquela área por volta das 5 horas de madrugada tendo começado a ouvir
tiroteios em toda parte e fomos perseguidos até Sassa-Lemba. Graças à Deus e a minha visão conseguimos nos
salvar. Depois de 45 minutos, tomamos conhecimento que a Província do Bengo tinha sido ocupada.
One of the many stories that I lived in Unitel, and which I can’t forget, was when I went on a service mission in
the province of Bengo in 2001, accompanied by my colleague Mário Romão and an expatriate technician, our trip
consisted in repairing an antenna that stopped emitting signal. After the repair that ended at 20 hours and under
heavy rain, we received the orientation to remain in the place due to the situation of insecurity that was lived
at the time (Civil War). At some point, given my military experience, I realized that we were facing an eminent
ambush, and noticing the movements of snakes and birds in the trees, I immediately realized that the situation
would evolve into an uncontrollable scenario and I made my own decision without waiting for authorization, we
immediately left that area around 5 o'clock in the morning and began to hear gunfire everywhere and we were
chased until Sassa-Lemba. Thanks to God and my vision we were able to save ourselves. After 45 minutes, we
listened that the Province of Bengo had been occupied.
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LAURA FOIOS
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Técnica Sénior de Suporte Administrativo

Role in 2019

Administrative Support Senior Technician

Partilhe uma história peculiar que No dia 11 de setembro de 2001, eu e outros colegas trabalhávamos no Call Center, no horário das 15h às 21h e como
viveu na Unitel
não tínhamos televisão, ficávamos “isolados” do que se passava fora. Os clientes viam na televisão as imagens
Briefly share a peculiar story you dos ataques terroristas às Torres Gémeas em Nova Iorque e ligavam para o Call Center para que explicássemos o
have lived at Unitel over these 18 que se estava a passar, outros ligavam para nos pedir para sair do serviço e ir para casa pois tinha começado uma
guerra, como é obvio, criou um certo alvoroço entre colegas, até que conseguimos falar com a mãe duma colega
years
que nos explicou o que se tratava e quando os clientes ligavam agitados, esclarecíamos e acalmávamos.
On September 11th, 2001, my colleagues and I were working on the call center, from 3 pm to 9 pm and as
we did not have television, we were "isolated" from what was going on outside. The customers watched on TV
the images of the terrorist attacks to the Twin Towers in New York and they called to the call center to get an
explanation of what was happening. Others called to ask us to leave the service and to go home because a war
had started, as it is obvious, it created an uproar among the colleagues, eventually we managed to talk to the
mother of one of our colleagues, she explained what was happening, and when the clients called, we clarified
and calmed them down.

MANUEL SANTOS COSTA
Função em 2001:

Responsável pela área de Rádio e Transmissão

Role in 2001

Head of Radio and Transmission Department

Função em 2019:

Técnico Sénior de Manutenção de Infraestruturas

Role in 2019

Infrastructure Maintenance Senior Technician

Que futuro perspectiva para a Pelo facto de ter tido o privilégio de fazer parte do leque dos primeiros colaboradores da Unitel, ainda em fase de
Unitel?
projecto, no qual nos engajamos aficandamente por representar o unificar das famílias angolanas (o Próximo Mais
Próximo) apostando em tecnologias inovadoras, perspectivo que a Unitel efectivamente continuará na vanguarda
What do you envision for Unitel?
das telecomunicações em Angola.
By the fact of having the privilege of being part of the first employees, during design stage, we were doggedly
engaged in the accomplishment as it represents the union of the Angolan families betting on innovative
technologies, I perspective that Unitel will continue to be at the forefront of telecommunications in Angola.
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MÁRIO ROMÃO
Função em 2001:

Técnico de Manutenção de Campo

Role in 2001

Field Maintenance Technician

Função em 2019:

Gestor de Manutenção de Rede Acesso

Role in 2019

Radio Access Network Maintenance Manager

O que sentiu no acto do lançamento
comercial?

Ingressei na Unitel em 2000 (ainda na fase de Projecto), então foi um sentimento de realização ao ver a conclusão
de um trabalho árduo em que estive envolvido desde a negociação de espaços até à construção e apetrechamento
What did you feel at the moment of dos primeiros sites da Unitel.
the commercial launch?
I joined Unitel in 2000 (still in the Project stage), so it was a feeling of accomplishment when I saw the conclusion
of a hard work in which I have been involved since the negotiation of spaces until the construction and equipping
of the first Unitel sites.

LADISLAU SOARES
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Gestor de Análise

Role in 2019

Analysis Manager

O que sentiu no acto do lançamento
comercial?

Uma emoção indiscritível. A começar pela média de idade dos trabalhadores, a maioria na faixa dos 20 anos e sem
qualquer experiência de trabalho. Depois, porque estávamos a viver o início de uma mudança de paradigma, em que
What did you feel at the moment of ter telemóvel era luxo e apenas para pessoas de classe social alta.
Lembro-me das grandes filas à porta da Loja Cruzeiro. Atender os primeiros clientes daquela que viria a ser a
the commercial launch?
maior empresa privada de Angola foi gratificante. Lembro-me que muitos clientes não sabiam usar o telemóvel,
precisávamos com frequência arranjar métodos arrojados para levar os clientes a entender como manusear o
telefone, como efectuar recargas, explicar o que é o PIN e PUK, o que é o serviço de correio de voz, qual a função
do modo vibrador...
A Unitel faz jus ao slogan, veio realmente para aproximar os Angolanos e não só.
An indescribable emotion. First, the employee’s average age around 20 years old and without experience. We
were living the beginning of a paradigm change, in which having a mobile phone was a luxury and only for upper
classes. I remember the long queues at the door of the Cruzeiro shop. Servicing the first customers of the
company that would become the biggest private company in Angola was rewarding. I remember that many
clients did not know how to use the mobile phone. We often needed to arrange bold methods to make the
clients understand how to use the phone, make recharges, explain what is PIN and PUK, what was the voicemail,
what was the vibracall…Unitel reflects its slogan; it really came to bring the Angolans closer and not only.
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MAURO FORTES GABRIEL
Função em 2001:

Assistente de vendas

Role in 2001

Sales Assistant

Função em 2019:

Gestor Sénior de Vendas

Role in 2019

Sales Senior Manager

Partilhe uma história peculiar que Entre 2002 e 2003, tínhamos filas enormes em nossas lojas. Na altura a Unitel tinha apenas duas lojas oficiais
viveu na Unitel
(Cruzeiro e Kinaxixi). Uma boa parte dos clientes não conhecia a loja do Kinaxixi e tínhamos um grande aglomerado
Briefly share a peculiar story you de clientes no Cruzeiro. O Dr. Humberto Mbote (nosso coordenador), teve a ideia de tirarmos os clientes dum
have lived at Unitel over these 18 ponto para o outro, havia resistência de muitos porque acreditavam que os SIMs e telemóveis só funcionavam na
perfeição, se fossem comprados no Cruzeiro. Ele começou a partir daí, a sair a pé na rota Cruzeiro - Kinaxixi com
years
um grupo de clientes (entre 10,20,30) e fez com que fosse um movimento contínuo até os clientes habituarem-se
à loja Kinaxixi.
Between 2002 and 2003, there were huge lines on our shops. At that time, Unitel had only two official shops
(Cruzeiro and Kinaxixi). A great number of clients did not know the Kinaxixi shop and we had a huge gathering of
clients at Cruzeiro shop. Dr. Humberto Mbote (our coordinator), had the idea of moving clients from one point
to another, there was some resistance of many clients because they believed that the SIMs and mobile phones
only properly worked if they were bought at Cruzeiro. Then he started to walk from Cruzeiro to Kinaxixi with a
group of clients (between 10, 20, and 30) and made it as a continuous movement until the clients get used to
the shop.

NORBERTO MARTINS
Função em 2001:

Auxiliar de armazém

Role in 2001

Warehouse assistant

Função em 2019:

Assistente de Loja

Role in 2019

Shop Assistant

18 anos depois, o que a Unitel Lembro-me como se fosse hoje o dia em que eu assinei o contrato, não acreditei que estava na Unitel pelo facto de
representa para si?
ser muito jovem e por ser o primeiro emprego (nem tinha concluído o Ensino Médio).
(After 18 years) what does Unitel Foi difícil a adaptação pelo trabalho que fazia, que exigia alguma força e resistência; cheguei mesmo a pensar em
desistir, mas acreditei que era possível superar as dificuldades e que um dia iria desempenhar outras tarefas. Valeu
represent to you?
a pena ter passado por este processo de amadurecimento, porque graças a ele hoje conquistei o que tenho, estou
a concluir a minha licenciatura em Gestão de Empresas e espero continuar a crescer com a empresa através de
outras oportunidades internas.
I remember as if it was yesterday, the day when I signed the contract with Unitel, I did not believe I was at Unitel
by the fact of being too young, and for being the first job (I had not even finished high school). It was difficult
to adapt to the work I did, which required some strength and resistance; I even thought about giving up, but I
believed that it was possible to overcome difficulties and that one day I would perform other tasks. It was worth
going through this process of maturity, because thanks to it I conquered everything I have, I am finishing my
degree in Business Management and I hope to have other future achievements within the company through
other internal opportunities.
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RITA OLIVEIRA
Função em 2001:

Técnica de helpdesk e administração de sistemas

Role in 2001

Helpdesk and systems administration Technician

Função em 2019:

Gestora Sénior de Suporte Transversal

Role in 2019

Transversal Support Senior Manager

O que sentiu no acto do lançamento
comercial?

Uma expectativa muito grande de ver a empresa crescer e uma enorme satisfação em fazer parte da equipa que
estava a promover o lançamento de produtos e serviços tão inovadores no mercado. Recordo-me que diariamente
What did you feel at the moment of as pessoas enchiam a Loja no Cruzeiro e sentíamo-nos todos muito bem em ajudar.
the commercial launch?
A great expectation of seeing the company grow and a great satisfaction from being part of that team which was
promoting the launch of innovative product s and services in the market. I remember that people crowded the
Cruzeiro shop every day and we felt glad about helping.

RUI DOMINGOS
Função em 2001:

Técnico de Manutenção de Campo

Role in 2001

Field Maintenance Techniciann

Função em 2019:

Técnico Sénior de Manutenção de Rede

Role in 2019

Radio Access Network Maintenance Senior Technician

Que futuro perspectiva para a Pelo conhecimento, experiência acumulada e posicionamento num mercado em que há uma carência de formação
Unitel?
técnica de qualidade, desejo que num futuro breve a Unitel, promova uma instituição de ensino superior voltada
para o público e que eu possa fazer parte como docente.
What do you envision for Unitel?
Due to the knowledge, accumulated experience and positioning in a market where there is a lack of quality
technical training, I hope that in the near future Unitel will promote a higher education institution that is publicly
oriented and that I contribute as a teacher.
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SALAKIAKU BRUNO
Função em 2001:

Assistente de Call Center

Role in 2001

Call Center Assistant

Função em 2019:

Gestor Sénior de Infraestruturas IT

Role in 2019

IT Infrastructure Senior Manager

Quais os principais desafios que já Foram vários:
viveu na Unitel?
-Atender por telefone e presencialmente os primeiros clientes da Unitel, não foi fácil porque tudo era muito novo;
What are the main challenges you -Gerir os serviços e a plataforma de redes inteligentes;
-Ter sido o gestor do projecto da implementação da 3ª plataforma de redes inteligentes;
have experienced at Unitel?
-Ser um elemento activo no swap do NGIN (Next Generetion Intelligent Network) da Portugal Telecom Inovação
para o CS (Charging System) da Ericsson e responsável pelos testes de aceitação;
-Contribuir na definição e realizar a implementação da consolidação dos dados, virtualização de servidores e
storage;
-Realizar a Modernização dos datacenters na vertente IT;
-Constituir uma equipa com o nível de produtividade indicado aos desafios da infraestrutura IT;
There were several:
-Attending by telephone and in person the first customers of Unitel, was not easy because everything was very
new;
-Manage the services and platform of intelligent networks (IN);
- Have been the project manager for the implementation of the 3rd IN platform;
-To be an active element in the project of swapping Portugal Telecom Inovação's Next Generation Intelligent
Network (NGIN) for the Ericsson Charging System and be responsible for the acceptance tests;
-Contribute in definition and implement the implementation of data consolidation, server virtualization and
storage;
- Perform the modernization of datacenters in the IT aspect;
-To constitute a team with the level of productivity indicated to the challenges of the IT infrastructure;

SERAFINA MINGAS
Função em 2001:

Assistente do Director Comercial e Marketing

Role in 2001

Commercial and Marketing Director's Assistant

Função em 2019:

Gestora de Pós-Venda

Role in 2019

After-Sales Manager

18 anos depois, o que a Unitel Depois de 18 anos sinto que ajudei a empresa a crescer. Sinto que ajudei a empresa a ter posição que tem no
representa para si?
mercado e que devo continuar a ser fiel a Unitel, vestindo a camisola da empresa com todo orgulho e a contribuir
(After 18 years) what does Unitel para o seu crescimento.
represent to you?

After 18 years, I feel that I helped the company to grow. I feel that I helped the company to have the position it
has in the market and I feel that I must continue to be loyal to Unitel, being proud of continuing to give my best
to the company and contribute for its continuous growth.
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A Cultura Organizacional
e a Marca do Empregador
ORGANIZATIONAL CULTURE AND THE BRAND OF THE EMPLOYER
MARIA JOÃO ESCREVENTE

A

s vidas nas Empresas são as pessoas. E as pessoas são
quem constroem as Empresas.
A nossa história começou há 18 anos, uma história cheia de
histórias e que construiu uma empresa ímpar da qual todos nós
nos orgulhamos.
Mas para empresas de sucesso como a Unitel, com um
crescimento rápido e vertiginoso, muitas das vezes impulsionados
pela missão, pelo negócio, pelo Próximo mais Próximo, o foco foi
sempre o nosso Cliente e a nossa Marca. É inegável que foram
ambos que nos fizeram chegar onde estamos hoje.
A marca da UNITEL tinha e tem um poder imenso em
Angola. Todo o jovem sonha em pertencer à família Unitel e de
fazer parte deste ainda projecto. Sim, enquanto crescemos,
desenvolvemos e transformamos negócio estamos sempre
em projecto. Contudo, este projecto cresceu, cresceu, e
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T

he life in the companies are the people. In addition, the
people are the ones who build the Companies.
Our history started 18 years ago, a history full of stories, which
built a unique company of which we are proud.
However, the successful companies, such as Unitel, with a rapid
and vertiginous growth, many times boosted by the mission, the
business, by the "Próximo mais Próximo", the focus has always
been our client and our brand. It is undeniable that they made
us reach the position where we are today.
UNITEL brand had and has a huge power in Angola. Every young
person dreams about belonging to Unitel family and being part
of this project. Yes, while we grow, we develop and transform
business. We are always under project. Although, this project
grew more and more, and while we design and implement the
network, we conceive new products and services, or acquire

enquanto desenhamos e implementamos a rede, concebemos
novos produtos e serviços, ou adquirimos a melhor tecnologia,
desfocamos de nós próprios enquanto empresa.
Ora vejamos: em 2014 a empresa fez o seu primeiro Inquérito
de Saúde Organizacional e todos nós dissemos que não tínhamos
identidade. Sim, apesar de uma marca e de um negócio fortíssimo
no mercado Angolano não tínhamos um ADN com o qual nos
identificávamos. A nossa marca eram os nossos produtos e
serviços, mas não nos caracterizava enquanto empresa, enquanto
indivíduos que fazem parte de uma organização.
E assim nasceu o nosso Employer Branding – SOMOS UNITEL!

the best technology, we shift the focus from ourselves as a
company.
Let us see: in 2014, the company carried out the first
Organizational Health survey and all of us said we did not have
an identity. Yes, despite of a brand and a very strong business
in the Angolan market, we did not have a DNA with which we
identified. Our brand was the products and the services, but
they do not characterize us as a company, as individuals who are
part of an organization.
This way our Employer Branding was born – SOMOS UNITEL!
(WE ARE UNITEL!)

O termo a “marca do empregador” foi definido pela primeira
vez em meados da década de 90 e tem por base a reputação de
uma organização como empregadora, e não a sua reputação da
marca mais corporativa, mais geral. Inicialmente utilizada para a
captação de candidatos para as empresas, mas rapidamente se
percebeu no valor da marca para a retenção de talento e para
potenciar as carreiras dentro das organizações.
Para tal é necessário que a organização encontre a sua proposta
de valor. E esta proposta de valor é bilateral, isto é, tanto se
refere à proposta de valor da empresa para o colaborador, como
a do colaborador para a empresa. A matriz da proposta de valor
pode ser categorizada da seguinte forma:

The term “the brand of the employer” was defined for the first
time in the middle of the 90's and it is based on the reputation of
an organization as an employing entity, and not on its reputation
as a more corporate brand, more general. It was firstly used for
the applicants hiring process for the companies, but rapidly we
realized the value of our brand to retain talents and enhance the
careers inside the organizations.
For this purpose, it is necessary that the organization find its
proposal of value. Moreover, this proposal of value is bilateral,
it means, either it refers to the value of the company to the
employee, or of the employee to the company. The matrix of this
proposal of value can be categorized in the following way:
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Compensation

Benefits

Career

Salary satisfaction

Time off

Ability and chance to
progress and develop

Tempo livre

Satisfação salarial

Holidays

Compensation system
Satisfaction

Férias

Crescimento e Promoção

Timeliness

Culture

Recognition

Understanding of
firm’s goals and plans

Habilidade e oportunidade para
progredir e desenvolver

Reconhecimento

Autonomy

Insurance

Stability

Satisfaction with the
system

Personal
achievements

Satisfação com o sistema

Training and
education at work

Formação e educação no trabalho

Conquistas pessoais

Retirement

Career development

Work - life balance

Prazos

Fairness
Justiça

Evaluation system
Sistema de Avaliação

Aposentadoria

Education
Educação

Desenvolvimento de Carreira

Challenges

Desenvolvimento de Carreira

Equilibrio trabalho - vida

Consultation

Understanding of one’s
role and responsability

Flexiblidade

família

Equilibrio trabalho - vida

College education

Flexibility
Family

Autonomia

Estabilidade

Seguro

Sistema de compensação e satisfação

Rases and promotions

Work Enviroment

Consulta

Evaluation and
feedback

Compreensão do papel e
responsabilidade de cada um

Compreensão de objetivos e planos da empresa

Colleagues
Colegas

Leaders and managers
Lideres e gestores

Support
Suporte

Collaboration and
team spirit

Colaboração e espírito de equipa

Social responsability
Responsabilidade social

Trust

Confiança

Avaliação e feedback

Esta matéria muito desenvolvida no mundo empresarial, levou
a Direcção de Recursos Humanos a definir a sua própria proposta
de valor que assenta nos projectos diversos que desenvolvemos
a pensar numa cultura de valor de promoção da marca Unitel.
Desta forma, quero começar por realçar que um projecto
de Cultura Organizacional desde a sua concepção até ao seu
estado de maturidade (que não significa o fim do ciclo, mas
o envolvimento da organização como um todo conhecendo,
promovendo e vivendo a respectiva Cultura) precisa de cerca
de 5 anos. Sim, uma longa caminhada que assenta na mudança
estrutural do que fazemos e como fazemos.
Gostaria por isso, de destacar os grandes pilares que temos
vindo a desenvolver e que na realidade são também o motor do
que vivemos enquanto Organização e a pensar sempre:
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This subject much developed in the corporate world led the
Human Resources Direction to define its own proposal of value
which lies on the several projects we develop thinking about a
culture of value of promoting the Unitel Brand.
This way, I would like to start highlighting that an Organizational
Culture project since its conception until its state of maturity
(which does not mean the end of a cycle, but the involvement
of the organization as a whole, knowing, promoting and living
the respective Culture) needs around 5 years. Yes, it is a long
way, which lies on the structural change of what and how we
do things.
For this reason, I would like to highlight the great pillars we
are developing and, in fact, are the engine of what we live as an
Organization and always thinking:

1

A Nossa Ambição:

1

Our ambition:

2

As Nossas Promessas:

2

Our Promises:

3

Os Nossos Comportamentos:

3

Our Behavior:

Ser a Marca de Todos os Angolanos;

Cliente em Primeiro Lugar;
Ser Fonte de Inspiração;
Liderar;

Confiança;
Colaboração;
Compromisso.

Be the Brand of All Angolans;

Client at First;
Be a Source of Inspiration;
Lead;

Trust;
Collaboration;
Commitment.

Nestes princípios e valores desenvolvemos, implementamos e
consolidamos:

On these principles and values, we develop, implement and
consolidate:

a) Mobilidade Interna

a) Internal Mobility

Quando começámos por divulgar todas as vagas existentes na
organização, muitas delas não tinham qualquer candidatura. Eis
que algum corajoso quebrou a barreira e hoje temos números
extraordinários. Sei que muitos não confiavam ou davam qualquer
credibilidade ao processo. Creio que desmistificamos o processo
quando o desmontamos numa comunicação forte e transparente. E
sim, o processo ainda tem espaço para melhorar. Estamos a fazer o
nosso caminho. Mas a mobilidade interna representa conhecimento
transversal na organização e promove o crescimento horizontal e
não somente na vertical (carreira apenas na direcção que sempre
integrou). Ora vejamos os números de 2018:
• 110 colaboradores alvo de mobilidade Interna;
• 52 vagas internas publicitadas;
• 924 colaboradores que se candidataram;

When we started to announce all the existent vacancies in the
organization, many of them do not have any applicant. Then a brave
one broke the barrier and today we have extraordinary numbers. I
know that many did not trust or give any credibility to the process.
I believe that we demystify the process when we disassemble it
on a strong and transparent communication. Yes, there is still
margins for improvement on the process. We are making our way.
Internal mobility represents transversal knowledge and promotes
not only vertical (career only iat a department in which has always
integrated), but also horizontal growth. Let us see the 2018 numbers:
• 110 employees target of the internal mobility ;
• 52 internal vacancies announced;
• 924 employees applied to;

110

924

colaboradores,
alvo de mobilidade
Interna

Colaboradores que
se candidataram

52

Vagas internas
publicadas
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b) Entrevistas de Carreira

b) Career Interviews

A carreira profissional quem a define é o indivíduo.
Assente especificamente nos seus sonhos, motivações e
objectivos individuais. A Empresa disponibiliza os caminhos e
as ferramentas. Para nos ajudar a determinar melhor qual o
melhor recurso para determinada vaga, também usamos as
Entrevistas de Carreira como ferramenta de Gestão do Capital
Humano. É uma forma de estabelecer uma ligação entre os
interesses da Unitel e do colaborador. Alinhar estratégias e
tomar decisões. Pessoas felizes e motivadas acrescentam
valor às organizações.
• As 140 Entrevistas de Carreira realizadas em 2018
permitiram-nos:
- Encaminhamento para Assessments de competências;
- Acompanhamento de evolução de carreira;
- Novos enquadramentos funcionais;
Mais uma vez, esta é uma ferramenta que está à disposição de
todos colaboradores!

The professional careers is defined by the individual. It lies
specifically on his or her dreams, motivations and individual
objectives. The company makes available the path and tools.
In order to help to determine what is the best resource for
a certain vacancy, we also use the Career Interviews as
Human Capital Management tool. It is a way of stablishing a
connection between the interests of Unitel and the employees.
Align strategies and make decisions. Happy and motivated
people add value to the organizations.
• The 140 Career Interviews carried out in 2018 allowed us:
- Follow up to competence Assessments;
- Career evolution follow up;
- New position frame working;
Once again, this is a tool, which is available to all employees!

c) Bolsas de Estudo
Com foco no aumento da literacia, crescimento na carreira,
promoção e retenção de talento, a Unitel, criou o Modelo de
Atribuição de Bolsas de Estudo, que consiste em:
• Bolsa Carreira
Visa apoiar os colaboradores que pretendem dar continuidade
aos seus estudos, a níveis pós-Licenciatura, tais como: PósGraduações, Mestrados, MBA, PhD e outras certificações de
nível equivalente;
• Bolsa Estudante
Visa apoiar os colaboradores que pretendem concluir os
estudos ao nível da Licenciatura.
Durante o ano de 2018, foram atribuídas:
• 3 Bolsas Carreira
• 12 Bolsas Estudante.

d) Assessment de Competências
Actualmente temos dois tipos de Assessment:
• Assessment de Competências de Gestão que possibilita
uma análise detalhada de competências core tanto a nível
técnico como comportamental, para a Banda de Gestão.
Este processo serve de suporte para o desenvolvimento dos
colaboradores e para a tomada de decisão para promoção
para funções de Gestão. Este processo existe desde 2012, mas
que cada vez mais é reconhecido como de valor ao processo
de desenvolvimento do colaborador avaliado. Em 2018 foram
submetidos a contexto de Assessment 63 colaboradores, dos
quais 15 Gestores Seniores, 47 Gestores e 1 Coordenador.
• Assessment de Competências de Direcção, cujo objectivo é o
de elaborar um diagnóstico por equipa em cada Direcção, através
da avaliação das competências técnicas e comportamentais, e
apoiar a Liderança na gestão e desenvolvimento das suas equipas.
Processo que existe desde 2017. Em 2018 foram submetidas a este
Assessment 2 Direcções – DMI e DII, que abarcaram um total
de 165 colaboradores, dos quais 18 a desempenhar cargos
de gestão que beneficiaram de um programa de coaching
direccionado a potenciar gaps de competências de gestão
identificados.
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c) Scholarships
With focus on the increase of literacy, career growth,
promotion and talent retention, Unitel created the Scholarship
Attribution Model, which consists of:
• Career Scholarship
Aimed to support the employees who intend to continue their
studies, on a post graduate level, such as Post Graduation,
Master degree, MBA, PhD and other equivalent certificates;
• Student Scholarship
Aimed to support the employees who intend to finish their
graduate studies.
During 2018 we attributed:
•3 Career Scholarships
•12 Student Scholarships.

d) Competence Assessment
Nowadays we have two types of assessment:
• Management Competence Assessment, which make
possible a detailed analysis of core competences on
technical, as well as, behavioral level, for the Management
Band. This process serves as a support to the development
of employees and as a decision taking support about the
promotion to Management positions. This process has
existed since 2012, even more it is recognized as valuable to
the development process of the employee assessed. In 2018
63 employees were submitted to Assessment context, among
them 15 Senior managers, 47 managers and 1 coordinator.
• Direction Competence Assessment, whose objective is
to elaborate a diagnosis by team in each Direction, through
the assessment of the technical and behavioral competences,
and to support the Leadership in the management and
development of their teams. Process has existed since 2017.
In 2018 two Directions DMI and DII were submitted to this
assessment, in total 165 employees, from them, 18 were in
management positions who were benefited from a coaching
program directed to enhance identified management
competence gaps.

e) Performance Assessment Process
This process is recognized as one that has the greatest

e) Processo de Avaliação Desempenho
Este processo é dos que reconheço de maior dificuldade de
implementação, credibilidade e longevidade junto da Organização.
Pelo número de colaboradores que envolve, pelo claro
entendimento do processo por parte do avaliador e avaliado, pela
clarividência dos objectivos que são definidos e na forma como
o colaborador os compreende e sente o seu contributo para a
organização. Esta ferramenta tem sofrido melhorias significativas
ao longo de cada ciclo de avaliação. Muitas vezes pelas sugestões
de avaliados e avaliadores, pelo próprio entendimento da equipa
da DRH e pela forma como nos queremos posicionar junto do
negócio. A empresa é um organismo dinâmico e os processos
também têm de o ser. Hoje temos:
• Dois modelos de Avaliação de Desempenho: Modelo Geral e
Modelo Vendas
• Promoções e Progressões com o envolvimento de toda a
Gestão;
• Um processo de comunicação integrado e desenvolvido
especificamente para criar a responsabilização de cada um ao
processo com SMS, emails, stand-up meetings nas direcções, etc.
• Em 2018, dos 3.044 avaliados, 204 passaram a exercer novas
actividades com um nível de senioridade mais elevado, dos quais
20% sofreram alteração de função e 80% alteração do nível de
senioridade.
Como programa fundamental para potenciar a nossa
Cultura, o nosso ADN, temos o SOMOS UNITEL. Aquele que
é o programa de transformação cultural por excelência e que
visa fundamentalmente elevar os níveis de produtividade,
aproximando cada vez mais da excelência pessoal e profissional.
Muitas foram já as acções que realizamos e os projectos mas não
posso deixar de realçar o tempo que investimos a partilhar os
seus valores através dos nossos Workshops Somos Unitel e os
Team-Buildings.

difficulty degree of implementation, credibility and longevity
in the Organization. Because the number of employees
involved, because of the clear understanding of the process
by the appraiser and appraise, because of the clairvoyance
of the objectives which are defined and the way as the
employee understand them and feel his or her contributions
for the organization. This tool has gone through significant
improvements throughout each assessment cycle. Many
times by the suggestions of the appraiser and appraisee, by
the own understanding of the HRD team and by the way we
want to position on the business. The company is a dynamic
organism and the processes have to be. Today we have:
• Two Performance Assessment models: General Model and
Sales Model
• Promotion and Progression with the involvement of all the
Management team;
• A communication process integrated and developed
specifically to create the accountability of each one to
the process with SMS, emails, stand-up meetings in the
directions, etc.
• In 2018, from 3.044 assessed, 204 started to perform new
activities with a higher seniority level, whom 20% suffered
position change and 80% change in the seniority level.
As a key program to enhance our Culture, our DNA, we
have the SOMOS UNITEL. That one that is quintessentially
the program of cultural transformation and which aims
fundamentally raise the productivity levels, getting closer
and closer to personal and professional excellence. We have
already performed many actions and projects, but I cannot
forget the time we invested to share our values through our
Somos Unitel Workshops and the Team-Buildings.
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Quer os Workshops como os Team-Buildings visam trabalhar
os conceitos, aproximar o entendimento da organização para o
engajamento necessário para que a organização tenha sempre o
foco no ADN que nos distingue.
Em 2018 tivemos uma novidade. Foram criados os Embaixadores
SOMOS UNITEL. São 20 os que responderam ao desafio que foi
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Both, the Workshops and the Team-Buildings, aim to work with
concepts, approximate the understanding of the organization
for the necessary engagement so the organization always keep
the focus on the DNA which distinguishes ourselves.
In 2018 we have a new feature. SOMOS UNITEL Ambassadors
were created. They are 20 who answer to the challenge which
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lançado e que irão ter um papel catalisador da nossa Ambição,
Promessas e Comportamentos. Irão conhecer esses projectos…
para já estamos a trabalhar para dar corpo à sua missão e
continuarmos a viver os propósitos do SOMOS UNITEL. Contudo,
aqui a minha ambição é que cada colaborador se assuma como
Embaixador SOMOS UNITEL.
Na lógica da partilha de conhecimento interno, foram várias as
iniciativas que têm sido potenciadas e cujos contributos de todos
têm vindo a ser cada vez mais e melhor:

was launched and who will have a catalyst role on our Ambition,
Promises and Behavior. They will know these projects... by now
we are working to give shape to their mission and continue
to live the purposes of SOMOS UNITEL. However, here my
ambition is that each employee assumes him or herself as a
SOMOS UNITEL Ambassador.
On the basis of sharing internal knowledge, several initiatives
have been enhanced and whose contributions have been
increasingly better.

1. ZoOM Magazine:

1. ZoOM Magazine:

Lançada em 2018 no formato impresso e digital no website
da Unitel (com mais de 6.000 visualizações). E a edição de 2019
aqui está!

Released in 2018 in printed and digital format on the Unitel
website (with more 6000 page views). In addition, the 2019
issue is here!

2. Newsletters da Academia:

2. Academia Newsletters:

Semestral;

Semiannual;
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3. FlashNews:
Trimestral;

3. FlashNews:
Quarterly;
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4. Televisão Corporativa:
Lançada em 2016;

Released in 2016;

5. Inquérito de Satisfação da DRH:

5. HRD Satisfaction Survey:

A forma de nos aproximamos do Cliente e nos posicionamos
sobre a nossa qualidade de serviço, novos projectos, novas
iniciativas. O Cliente em Primeiro Lugar;

The way we get closer to the Client and position about our
service quality, our projects and new initiatives. Client First;

6. Micro-Academia Cisco:
O lançamento da Cisco NetAcad em 2018 com instrutores
internos alavancou a qualidade na Formação com incremento
na taxa de aprovações nos exames de certificação e reduziu
significativamente os custos de Formação;

7. Formadores Internos:
O investimento da formação continua a crescer e a criação
da Bolsa de Formadores Internos aumentou o conhecimento e
manteve-o dentro da empresa;
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4. Corporate Television:

6. Cisco Micro-Academia:
The release of the NetAcad Cisco in 2018 with internal trainers
increased the quality of the Training with the increase of
approval in the certification exams and it reduced significantly
the training costs.

7. Internal Trainer:
The investment in training continues growing and the creation
of the Internal Trainer Scholarship increased the knowledge and
kept it inside the company;

8. Tech Days:

8. Tech Days:

Sessões de partilha sobre temas relativos à nossa área de
negócio/indústria e que alia a Academia (na sua vertente
pedagógica) com o conhecimento existente na UNITEL. Temos
uma agenda anual, as sessões são de auto-inscrição e com a
duração de 4 horas no máximo. Desde 2015 já foram realizados
25 eventos e participaram cerca de 1.000 colaboradores.

Sharing sessions about topics related to our field of business/
industry and which allies to the Academy (on its pedagogical
branch) with the existing knowledge at UNITEL. We have an
annual agenda, the sessions are self-enrolling and they last 4
hours at most. Since 2015, 25 events have been held and around
1000 employees have participated.

Temos de facto uma empresa muito activa e cuja energia que
nela existe depende do que cada um de nós coloca em tudo o
que faz. As empresas precisam de resultados, de objectivos
cumpridos no tempo e na forma que o nosso negócio precisa
e exige. E o nosso negócio é extremamente dinâmico e exige o
nosso melhor todos os dias.
A DRH tem procurado reinventar-se todos os dias e quer que
participes nesta “viagem” como forma de desenvolvermos o que
é importante para cada um dos colaboradores da Unitel e para
a Empresa. No final, somos um triângulo de relações, intenções
e concretizações. O sucesso nunca é só de uma das partes, é do
todo, por isso, a nossa marca SOMOS EU, TU, TODOS NÓS!

We have, in fact, a very active company whose energy depends
on what each one of us put into everything we do. The companies
need results, accomplished objectives in the time and way our
business need and demand. Our business is extremely dynamic
and it demands our best every single day.
The HRD has been looking for reinventing itself every day and it
wants you to participate in this "trip" as a way of developing what
is important for each one of the Unitel employees and for the
Company. Eventually, we are a threefold: relations, intentions
and achievements. The success never belongs to one single
part; it belongs to the whole, which is why our brand is I, YOU,
ALL OF US!
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Programa NEGUS
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NEGUS, NOC, rede, alarmes, eventos,
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NEGUS PROGRAM

KEYWORDS: NEGUS, NOC, network, alarms,
events, incidents, management, OSS

OSEIAS BUNGA

Introdução
O

NEGUS (Next Generation Unitel Supervision) é um
conceito surgido em 2011 que para enquadra-lo fazem-se
necessários alguns esclarecimentos.
(i). A gestão de uma rede de telecomunicações é segmentada em
grupos de funções:
- Planeamento: que efectua o desenho da rede nos diferentes
subsistemas como o Acesso, Core, Transmissão e Serviços além de
fazer o interface com as áreas de negócio para o desenvolvimento de
novos produtos/serviços;
- Implementação/Engenharia: que efectua a instalação dos
equipamentos/sistemas e garante a sua integração na rede;
- Supervisão, Operação e Manutenção: efectuam as configurações
necessárias para os equipamentos/sistemas disponibilizarem
serviços, mantêm preventiva e correctivamente todos os
subsistemas para que continuem a funcionar, monitorando-os
24 x 7 x 365 (24 horas por dia, todos os dias do ano) garantindo a
disponibilidade da rede e dos serviços;
- Optimização: efectuam ajustes na configuração da rede para
garantir a melhor qualidade da rede e dos serviços;
(ii). No contexto da Unitel, e com foco no tema, a função de
Supervisão é exercida no Departamento de Supervisão de Redes e
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Introduction
N

EGUS (Next Generation Unitel Supervision) is a concept
emerged in 2011 that to frame it, requires some
enlightenment.
(i). The management of a telecommunications network is
segmented into function groups:
- Planning: that performs the design of network in different
subsystems such as Access, Core, Transmission and Services
aside from the interface with the business areas for the
development of new products / services;
- Implementation / Engineering: which installs the equipment /
systems and ensures their integration into the network;
- Supervision, Operation and Maintenance: they perform the
necessary settings for the equipment / systems to provide
services, preventively and correctively maintain all the
subsystems so that they continue to function, monitoring them
24 x 7 x 365 (24 hours a day, every day of the year) ensuring the
availability of the network and services;
- Optimization: make modifications in the network
configuration to ensure the best quality of network and services;
(ii). In the Unitel context, with focus on the subject, the
Supervision function is implemented in the Network and Service

Serviços também conhecido por NOC (Network Operation Centre)
que tem como principais atribuições:
- A monitorização da rede (alarmes, eventos, testes de serviços e
validação de indicadores de qualidade);
- Dar resposta aos incidentes (análise e depuração de problemas,
executar acções de 1.ª linha para diminuir o tempo de interrupção);
- Fazer a gestão de comunicações (informar as partes interessadas,
escalar ocorrências, elaborar relatórios sobre a performance da
rede, serviços e equipas na resolução de incidentes);
- Fazer a gestão de problemas (reportar, interagir com outros
NOCs e fornecedores);
- Fazer a gestão dos acessos aos sites e Centros de Comutação;
Trabalhando em regime non-stop, com mais de 100 colaboradores
divididos entre os Centros de Comutação da Filda e de Luanda-Sul,
o NOC monitora mais de 16.000 Elementos de Rede, equipamentos
informáticos e sistemas de apoio (energia, climatização) além de
cerca 1.000 km de fibra óptica (redes metropolitanas) e 11.000 km
nos backbones por todo país. Monitora 20 Centros de Comutação,
mais de 2.000 sites e 120 lojas, assim como cerca de 1.800 ligações
de cerca de 350 clientes empresariais.
(iii). Diariamente recebendo mais de 80.000 alarmes que em
média geram 80 incidentes, obtidos através da monitoria de
várias aplicações e plataformas de gestão de incidentes e de
comunicações, sem deduplicação e correlação de alarmes à medida
que a rede ia crescendo, também ia sendo cada vez maior o número
de recursos humanos e cada vez mais evidente a ineficácia na gestão,
controlo e tratamento dos incidentes com processos totalmente
manuais. E é aqui que surge a necessidade de se automatizarem
processos, centralizando os alarmes numa única aplicação
inteligente que permitiria ao operador do NOC estar focado na
resolução do problema (1.ª linha de intervenção) e nem tanto na
monitoria dos alarmes e eventos – razão de ser do projecto NEGUS.
Até ao NEGUS, o NOC usava diferentes sistemas para monitorização
da rede e serviços, não havendo integração das ferramentas de
ticketing e outras de suporte às operações como a de inventário na
rede ou ordens de trabalho, sem automatização de algumas tarefas
rotineiras e com muitas dificuldades na compilação de relatórios que
eram feitos manualmente o que acarretava diversas consequências
como o incumprimento de SLAs.

Supervision Department, also known as the Network Operation
Center (NOC), whose main assignments are:
- Network monitoring (alarms, events, service tests and
validation of quality indicators);
- Incident response (analysis and debugging problems, execute
actions of 1st line to reduce the interruption time);
- Manage communications (inform stakeholders, manage
occurrences, report on network performance, services and
teams in incident resolution);
- Manage problems (report, interact with other NOCs and
suppliers);
- Manage access to sites and Switching Centers;
- Work in a non-stop regime, with more than 100 employees
divided between Filda and Luanda-South Switching Centers,
NOC monitors more than 16,000 Network Elements, IT
equipment and support systems (energy, air conditioning)
in addition to about 1,000 km of fiber optics (metropolitan
networks) and 11,000 km in backbones all over the country. It
monitors 20 Switch Centers, more than 2,000 sites and 120
stores, 1,500 connections of about 300 corporate clients.
(iii). Daily, we receive over 80,000 alarms averaging 80
incidents, obtained through the monitoring of various
applications and incident management and communications
platforms, without deduplication and alarm correlation with
the network expansion, was also increasing the number of
human resources and increasingly evident inefficiency in
the management, control and handling of incidents with fully
manual processes. It is here that the need arises to automate
processes, centralizing the alarms in a single intelligent
application that would allow the NOC operator to focus on the
problem resolution (1st line of intervention) and not quite on
the alarms and events monitoring – sense of purpose of NEGUS
project. Until NEGUS, NOC used different systems to monitor
the network and services, if there is no integration of ticketing
tools and other support for operations such as inventory on the
network or work orders, without automation of some routine
tasks and with many difficulties in the compilation of reports
that were done manually, that had several consequences such
as default with SLAs.

Breve Descrição

Brief Description

Assim o conceito do NEGUS começou a ser implementado com a
inauguração do Centro de Supervisão de Luanda-Sul em Janeiro de
2013, seguindo-se o Centro de Supervisão da Filda em Setembro de
2014 nos quais foram utilizadas tecnologias inovadoras como os VDI
(Virtual Desktop Infraestruture) que ‘virtualizaram’ as estações de
trabalho; extensões telefónicas com mais recursos que permitiram
a implementação de políticas round-robin e chamadas simultâneas
que reduziram consideravelmente a quantidade de chamadas
perdidas além de videowalls gigantes com capacidade de integração
à outras soluções incluindo a telepresença.
Nos anos seguintes foi feito um extensivo trabalho de levantamento
de requisitos, desenho da arquitectura funcional e procura de
soluções no mercado que atendessem aos requisitos e finalmente
em 2016 começou a implementação técnica da solução.
A plataforma NEGUS suporta equipamentos de vários fabricantes

Therefore, the NEGUS concept began to be implemented with
the inauguration of the Luanda-South Supervision Center in
January 2013, Filda Supervision Center in September 2014 in
which were used innovative technologies such as VDI (Virtual
Desktop Infrastructure) 'virtualized' workstations; telephone
extensions with more features that allowed the implementation
of round-robin policies and simultaneous calls that considerably
reduced the amount of missed calls beyond giant videowalls
with the ability to integrate with other solutions including
telepresence.
In the following years an extensive work was done to gather
requirements, design the functional architecture and search for
solutions in the market that serve the requirements and finally
in 2016 began the technical implementation of the solution.
The NEGUS platform supports multi-vendor equipment and
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allows the management of multiple networks, disclosing greater
visibility, control and automation on network management
tasks. Its implementation is not intended to replace most of
the existing management solutions - each manufacturer has
its own solution to manage their equipment; but to centralize
the information of these solutions, integrating in the same tool
and adding key features for instance enrichment which allows
the addition of more information to an event (for example add
the name of the responsible person and the physical location
of the equipment that generated an alarm); the deduplication
that prevents the same event from appearing simultaneously
in several network subsystems; the correlation that allows
identifying the root cause of a given event; horizontal and crossdomain topologies that enable drill-down of all connections and
domains from the service level to platforms supporting the
same service as well as delivering reports and dashboards with
industry-standard metrics.
The NEGUS platform has the following segments:
• Collection where integration is made with all OSS
(Operations Support System) of Telecom and IT network with
active monitoring or equipment discovery.
• Aggregation where integration with external sources
of enrichment is done, with the ticketing tools, inventory /
network register, work orders and the rules for the treatment
of the events are defined.
• Visualization where different views can be customized with
dashboards and reports for each type of user and on different
platforms including web and mobile (app for tablets and
smartphones).

e permite a gestão de várias redes, disponibilizando uma maior
visibilidade, controlo e automação sobre as tarefas de gestão da
rede. A sua implementação não tem como objectivo substituir a
maioria das soluções de gestão já existentes – cada fabricante tem
a sua própria solução para gestão dos seus equipamentos; mas
sim centralizar a informação dessas soluções, integrando numa
mesma ferramenta e adicionar funcionalidades-chaves como o
enriquecimento que possibilita a adição de mais informação a um
evento (por exemplo adicionar o nome do responsável e a localização
física do equipamento que gerou determinado alarme); a deduplicação
que evita que um mesmo evento surja em simultâneo em diversos
subsistemas de rede; a correlação que permite identificar a causaraíz de um determinado evento; as topologias horizontais e crossdomain que permitem visualizar numa lógica de drill-down todas as
ligações e domínios desde o nível do serviço até às plataformas que
suportam o mesmo serviço assim como disponibilizar relatórios e
dashboards com métricas padrão da indústria.
A plataforma NEGUS possui as seguintes camadas:
• Recolha onde é feita a integração com todos os OSS (Operations
Support System) da rede Telecom e IT com monitorização activa ou
à descoberta de equipamentos
• Agregação onde é feita a integração com fontes externas de
enriquecimento, com as ferramentas de ticketing, inventário/
cadastro de rede, ordens de trabalho e são definidas as regras para
o tratamento dos eventos
• Visualização onde podem ser customizadas diferentes views
com dashboards e reports para cada tipo de utilizador e em
diferentes plataformas incluindo a web e mobile (app para tablets e
smartphones).
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Tendências:

Tendencies:

Com a plataforma em produção desde Março de 2017, o NEGUS
foi um programa estruturante que envolveu todas as áreas técnicas
para se disponibilizar um produto que viesse a dar resposta às
necessidades correntes e futuras do NOC. Actualmente ainda
decorrem algumas actividades de fine-tuning no âmbito da
plataforma para ampliar a área de intervenção para o request
fullfiment e implementação do Processo de Gestão de Mudanças.
Acompanhando a tendência crescente do posto de trabalho
digital para garantir a mobilidade dos técnicos de manutenção de
campo, será alterado o fluxo do Processo de Gestão de Incidentes
para que a partir da app estes possam executar as suas tarefas do
ciclo de vida de um ticket.
Com o NEGUS também foi possível a introdução do moderno
conceito de SSI (Single Services Indicators) que representam a
evolução dos KPIs / KQIs (Key Performance / Quality Indicators)
através de árvores de serviço que recebendo os eventos da
rede e estando integradas com as ferramentas de Performance
Monitoring e Service Assurance, fazem uso de determinadas
regras de propagação para disponibilizarem uma visão executiva do
estado dos serviços de voz, dados, SMS, VAS, recargas, e vendas
numa perspectiva do cliente, colocando-o em 1.º Lugar conforme
uma das promessas do “SOMOS UNITEL”.

With the platform in production since March 2017, NEGUS
was a structuring program that involved all technical areas
to provide a product that would meet the current and future
needs of NOC. At the moment there are still some fine-tuning
activities within the platform scope to extend the intervention
area to the fulfillment request and implementation of the
Change Management Process.
Following the growing trend of the digital workstation to
ensure the mobility of field maintenance technicians will
change the flow of the Incident Management Process so that
from the app these can perform their tasks of the life cycle of
a ticket.
With NEGUS it was also possible to introduce the modern
concept of SSI (Single Services Indicators) that represent the
evolution of KPIs / KQIs (Key Performance / Quality Indicators)
through service trees that receive the network events and
are integrated with the tools of Performance Monitoring and
Service Assurance, make use of certain propagation rules
to provide an executive view of voice status, data, SMS, VAS,
recharges, and sales services from a customer perspective,
one of the promises of the Organizational Culture "WE ARE
UNITEL".

CONCLUSÕES
CONCLUSION
Com a entrada em produção da plataforma NEGUS observa-se
uma melhoria significativa no que tange à execução dos principais
processos do NOC e extensiva aos reporting que outras áreas
necessitam.
Há um maior controle em tempo real sobre os principais indicadores
operacionais como a disponibilidade da rede e dos serviços, o
tempo médio de resolução de incidentes (MTTR), o tempo médio
de detecção de incidentes (MTTD), o tempo médio entre falhas do
mesmo equipamento (MTBF) além do NEGUS ter libertado tempo que
outrora os engenheiros despendiam em tarefas manuais, repetitivas
ou em pesquisa de informação de suporte (listas de prevenção das
áreas, contactos de parceiros, tabelas de escalamento, etc) para se
poderem dedicar às outras tarefas mais complexas como a operação
de 1.ª linha e análise dos planos de intervenção na rede.
Espera-se que com a disponibilização dos entregáveis do NEGUS
ainda em falta, o NOC estará devidamente capacitado com uma
solução future-proof e que garante o alcance dos objectivos com
eficiência para além de ser uma peça-fundamental para o Programa
do SOC (Service Operation Centre).

With the implementation of NEGUS platform, a significant
improvement is noticed in the execution of the main NOC
processes and in addition to the reporting that other areas
need.
There is greater real-time control over key operational
indicators such as network and service availability, average
time to solve incidents (MTTR), average time to detect incidents
(MTTD), average time between equipment failure (MTBF) aside
from NEGUS has released time that the engineers once
spent in manual, repetitive tasks or in the search for support
information (area prevention lists, partner contacts, escalation
tables, etc.) to be able to dedicate themselves to other more
complex tasks such as the 1st line operation and analysis of
intervention plans in the network.
It is expected that with the availability of NEGUS deliverables
still in short supply, NOC will be properly trained with a future
proof solution that ensures the goals achievement with
efficiency as well as being a fundamental part of the SOC
program (Service Operation Center).
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Resumo:

Abstract

Este artigo apresenta os principais desafios que a
equipa de manutenção de rede enfrenta para garantir
a disponibilidade da rede e dos serviços que a UNITEL
presta aos clientes (mantendo a rede operacional 24/24
horas), partilhando as dificuldades encontradas pelos
técnicos de manutenção durante as manutenções
corretivas e preventivas, a realização de trabalhos em
altura assim como as iniciativas em curso para se reduzir
o risco associado à estas actividades e se obter a máxima
eficiência operacional.

This article presents the main challenges a network
maintenance team faces to guarantee the availability
of the network and services that Unitel provides to its
clients (keeping the network operational 24/7), sharing
the difficulties found by the maintenance technicians
during the corrective and preventive maintenances,
the execution of working at height as well as the
underway initiatives to reduce the risk associated to
these activities and to obtain the maximum operational
efficiency.

Fig. 1. Troço entre Cazombo e Luau (Moxico)

Introdução
A

ctualmente a UNITEL apresenta a
maior e melhor cobertura de rede em
Angola, contando com sites espalhados por
todos os municípios do território nacional;
o que exige técnicos de manutenção de
rede distribuídos estrategicamente em
cada província e capacitados para operar e
manter os equipamentos de rede.
Para melhor enquadramento, de seguida
clarificamos um conjunto de conceitosbase que sustentam o vocabulário
utilizado no texto.

Breve Descrição
Um site é um espaço físico em que se
concentram um conjunto de infraestruturas
(ex: torre, shelter ou contentor, racks ou
armários,…), equipamentos de rede (ex:
RBS, router, antenas…) e de suporte (ex:
gerador, ar-condicionado, sensores para
alarmes…) que fazem parte de uma rede de
telecomunicações fixas ou móveis.

Os sites podem ser classificados por
diversos paradigmas:
• Volume de tráfego processado pelas suas
estações (gold, silver, bronze, …);
• Localização dos equipamentos (indoor,
outdoor);
• Local de implementação do site (rural,
estrada, urbano, …);
• Tipo de energia (standard, solar, híbrido,
duty-cycle);
• Tipo de infraestrutura implementada
(solo/greenfield: standard, fast-deployment,
especial; rooftop, …);
Uma estação, é um subsistema físico
e lógico que possibilita a transmissão e
recepção de sinais de rádio em determinada
tecnologia. Na UNITEL temos estações
2G, 3G, 4G e wifi que podem co-existir no
mesmo site.
Na UNITEL, a função de Manutenção dos
sites está alocada ao Departamento de
Manutenção de Campo e Operação de Acesso
na Direcção de Operação e Supervisão que
tem como principais atribuições:
- A operação, a manutenção correctiva e

preventiva dos equipamentos da rede de
acesso em 2G, 3G, 4G e Wi-Fi bem como
a manutenção correctiva e preventiva da
rede de transmissão;
- A manutenção correctiva e preventiva de
equipamentos de suporte, nomeadamente
sistemas de energia, alarmístico e
refrigeração, implementados nos sites e
clientes empresariais da rede;
- Proceder com a aceitação de sites,
lojas e clientes empresariais na vertente de
telecom;
- Gerir o contrato de fornecimento de
energia socorrida aos sites;
Estas atribuições proporcionam um
conjunto de tarefas que tornam as
actividades do departamento um grande
desafio para as mais de 200 pessoas que
compõem as equipas de manutenção de
rede, distribuídas entre a região Luanda/
Bengo; região Norte (Cabinda, Zaire, Uige,
Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Moxico
e Cuanza-Norte); região Sul (Cuanza-Sul,
Benguela, Huambo, Bié, Cuando-Cubango,
Huila, Namibe e Cunene); redes de clientes
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Introduction
N

owadays Unitel presents the largest
and the best network coverage in
Angola, counting on sites spread across all the
cities in the national territory; this demands
network maintenance technicians strategically
distributed in each province and qualified to
operate and keep the network equipment.
For a better framework, hereinafter we will
clarify a set of basic concepts which sustain
the vocabulary used in the text.

Brief Description
A site is a physical space in which a
set of infrastructures are concentrated
(i.e.: towers, shelter or container, racks
or cabinets...), network equipment (i.e.:
RBS, router, antennas…) and support (i.e.:
generator, air conditioning, sensors for
alarms…) which are part of a fixed or mobile
telecommunication network.
The sites can be classified by several
paradigms:
• Volume of processed traffic by its stations
(gold, silver, bronze,…);
• Location of equipment (indoor, outdoor);
• Place of site implementation (rural, road,
urban, ...);
• Type of energy (standard, solar, hybrid,
duty-cycle);
• Type of implemented infrastructure (ground
/ greenfield: standard, fast-deployment,
special, rooftop, ...);
A station is a physical and logical subsystem
which makes possible the transmission and
reception of radio signals in certain technology.
At Unitel we have 2G, 3G, 4G and Wi-Fi stations
which can co-exist at the same site.
At Unitel the site maintenance role is
allocated at the Field and Access Operation
Maintenance Department at the Operation
and Supervision Direction whose main
attributions are:
- The operation, corrective and preventive
maintenance of the access network
equipment in 2G, 3G, 4G and Wi-Fi as well as
the corrective and preventive maintenance of
the transmission network.
- The corrective and preventive maintenance
of the support equipment, namely energy,
alarming
and
refrigeration
systems
implemented on the sites and corporate
clients of the network.
- Proceed with the acceptance of sites,
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Fig. 2. Via de acesso ao site Buengas (Uige)

shops, and corporate clients in the telecom
aspect;
- Manage the backed up energy supply
contract to the sites.
This attributions provide a set of tasks
which make the department activities a great
challenge for more than 200 people who
are part of the network maintenance teams,
distributed between the Luanda/ Bengo region;
North region (Cabinda, Zaire, Uige, LundaNorte, Lunda-Sul, Malanje, Moxico e CuanzaNorte); South region (Cuanza-Sul, Benguela,
Huambo, Bié, Cuando-Cubango, Huila, Namibe
e Cunene); corporate clients network and the
2nd line of network maintenance also known
as Support to maintenance.

Main Challenges
a) Working Tools
In order to keep the network
operational
and
organized,
each
technician is responsible for a number

of sites and for fulfilling a rigorous
preventive maintenance plan based on
a standard checklist. Due to the nature
of work, the maintenance technicians
must have at their disposal a set of tools
to meet any corrective maintenance
request caused by any network incident,
which was followed to him at any time or
place. Among the several tools used the
following stand out:
- Off-road vehicle full time allocated for
his fast mobility in the sites;
- Laptop with apps which allow local
access to the installed equipment on
the site, specially radio and transmission
equipment;
- Telephone and a Test SIM card to carry
out periodic or sporadic service tests;
- Alternative means of contact, including
satellite telephone in order to guarantee
that he is always reachable.
- Tool box with all the required tools to
carry out his activities;
- Personal protective equipment (PPE)
to safely perform his work;

Fig. 3. Equipa em visita técnica ao site Tômbwa_Centro (Namibe)

empresariais e 2.ª linha de manutenção
de rede também chamada de Suporte à
manutenção.

Principais Desafios
a) Ferramentas de Trabalho
Para manter a rede operacional e
organizada, cada técnico de manutenção é
responsável por uma quantidade de sites e de
cumprir um rigoroso plano de manutenções
preventivas com base em uma checklist
padronizada. Pela natureza do trabalho,
os técnicos de manutenção devem ter ao
dispor um conjunto de ferramentas para
atender qualquer solicitação de manutenção
correctiva decorrente de algum incidente na
rede, que lhe seja encaminhada a qualquer
hora ou local. Dentre as várias ferramentas
usadas destacam-se as seguintes:
- Viatura todo-terreno alocada em tempo
integral a para sua rápida mobilidade nos sites;
- Laptop com os aplicativos que permitam
o acesso local aos equipamentos instalados
nos sites, essencialmente equipamentos de
rádio e transmissão;
- Telefone e cartão SIM de testes para
realização de testes de serviço periódicos
ou esporádicos;
- Meios de contacto alternativo inclusive
telefone satélite, para garantir que esteja
sempre contactável;
- Malas de ferramentas com todo o
kit necessário para realização das suas
actividades;

- Equipamentos de Protecção Individual
(EPI) de modos a realizar o trabalho em
segurança;

b) Manutenções Preventivas
e Correctivas
As manutenções preventivas são
executadas periodicamente e podem
ser programadas de acordo com as
condições existentes no terreno, contudo,
as
manutenções
correctivas
têm
associados SLAs que podem comprometer
a disponibilidade do serviço público que
prestamos aos clientes particulares ou
empresariais, aumentando a pressão
sobre quem deve dar solução às avarias,
especialmente quando se trata de sites
remotos ou com difícil acesso, uma vez
que os problemas podem surgir a qualquer
instante e localização.
Neste quesito, os principais desafios
enfrentados pelos técnicos para a realização
de manutenções correctivas ou preventivas,
geralmente em sites rurais ou sites de estrada
resumem-se em:
- Vias de acesso degradadas, geralmente sem
condições de segurança;
- Viagens terrestres por longas distâncias e
desacompanhados;
- Risco de confronto com animais selvagens
(há registo de incidentes com cobras, felinos,
abelhas, etc…);
- Inexistência de condições de alojamento
e alimentação condignas fora das principais
cidades;

c) Realização de Trabalhos
em Altura
Um outro desafio é dotar técnicos de
manutenção de habilidades que lhes permitam
realizar trabalhos em altura com segurança.
Actualmente aproximadamente 30% dos
técnicos de manutenção de rede estão
capacitados para realizar trabalhos em altura,
o que permite a resolução de algumas avarias
relacionadas à actividade sem a intervenção
de equipas subcontratadas, contribuindo
na redução de custos operacionais para
a empresa. Um dos grandes objectivos é
elevar o número de técnicos capacitados
em realizar trabalhos em altura para 50%,
com a formação de mais técnicos, para isso,
contamos com o suporte da Academia Unitel
e da área de Saúde, Segurança e Ambiente
para alcançar este objectivo. Outro objectivo
já alcançado foi o dotar os técnicos de
manutenção de campo com os Equipamentos
de Protecção Individual necessários para a
realização da sua actividade.
A realização de trabalhos em altura
apresenta grandes riscos de acidentes de
trabalho, porquanto a altura das torres
geralmente varia de 20 à 90 metros, que
só são mitigados com o cumprimento
escrupuloso das regras de higiene
e
segurança no trabalho e constitui uma das
seis regras de ouro da UNITEL (Trabalhar em
Altura com Segurança). Nalgumas regiões
de Angola os técnicos se têm deparado com
ataques de corvos ou abelhas durante a
realização de trabalhos em altura.
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b) Preventive Corrective
and Maintenances
The preventive maintenance are carried
out periodically and can be programmed
accordingly to the field conditions,
however, the corrective maintenances
have SLAs associated which may
compromise the availability of the public
service we provide to the private and
corporate clients, increasing the pressure
over the one who must provide the solution
to the failures, especially when it comes to
remote or difficult access sites, once the
problems may arise anytime and anywhere.
This aspect, the main challenges faced by
the technicians to perform the corrective
and preventive maintenances, in general
in rural or road sites are summarized
below:
- Derelict access roads, generally without
safety conditions;
- Long haul trips alone.
- Risk of facing wild animals (there are
records of incidents with snakes, felines,
bees, etc…)
- Lack of decent lodging and food conditions
out of the main cities;

c) Execution of Work at
Height
Another challenge is to endow the
maintenance technicians with abilities
which allow them to execute work at height
safely. Nowadays approximately 30% of
the network maintenance technicians are
able to perform work at height; this allows
the solution of some failures related to
the activity without the intervention of
outsourced teams, contributing for the
reduction of operational costs for the
company. One of the greatest objectives
is to increase the number of qualified
technicians in executing work at height to
50%, with the training of more technicians,
for this, we count on the support of the
Academia Unitel and the Health, Security
and Environment area to reach this goal.
It is worth mentioning that this activity
presents great risk of work accidents
which are only mitigated with the faithful
compliance with the safety and hygiene
rules at work and this is one of the six golden
rules of Unitel (Work at Height Safely) and
in some regions of Angola the technicians
have faced attacks of crows or bees during
the execution of work at height.
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Fig. 4. Exemplo de um Site standard híbrido

Tendências

Trends

A tecnologia sempre foi um impulsionador
da eficiência operacional, afectando
também a manutenção de rede. Cada vez
mais observamos ao desenvolvimento
de equipamentos de rede robustos que
incorporam conceitos SON (Self-Organized
Networks) e permitem a automação de
algumas tarefas que outrora exigiriam a
deslocação de um técnico de manutenção;
os sistemas energéticos estão cada vez
mais eficientes, destacando-se soluções
como a duty-cycle e híbridas que fazem
a combinação entre a energia fornecida
por geradores e baterias geralmente com
paíneis solares assim como sensores
inteligentes que possibilitam uma telemetria
eficiente. Uma tendência a explorarmos nos
próximos tempos será a utilização de drones
na realização de manutenções preventivas
nas torres agilizando os trabalhos em
altura, evitando os riscos de escalar torres.

Another challenge is to endow the
maintenance technicians with abilities which
allow them to execute work at height safely.
Nowadays approximately 30% of the network
maintenance technicians are able to perform
work at height; this allows the solution of some
failures related to the activity without the
intervention of outsourced teams, contributing
for the reduction of operational costs for the
company. One of the greatest objectives is to
increase the number of qualified technicians
in executing work at height to 50%, with the
training of more technicians, for this, we count
on the support of the Academia Unitel and the
Health, Security and Environment area to reach
this goal.
It is worth mentioning that this activity
presents great risk of work accidents which are
only mitigated with the faithful compliance with
the safety and hygiene rules at work and this is
one of the six golden rules of Unitel (Work at
Height Safely) and in some regions of Angola
the technicians have faced attacks of crows
or bees during the execution of work at height.

CONCLUSÕES
CONCLUSION
A actividade de manutenção de campo
apresenta muitos desafios, todavia é
recompensadora na medida em que torna
os técnicos de campo em front-end na
resolução dos problemas técnicos e sendo
muitas vezes o rosto da UNITEL nas zonas
mais recônditas de Angola e podendo actuar
como um interface junto das autoridades
locais. As vias de acesso degradadas que
constituem a malha rodoviária do país,
são um dos principais problemas que os
técnicos enfrentam para garantir que os
nossos clientes tenham a qualidade de rede
e serviços exigida.
O envolvimento da Direcção-Geral e outros
stakeholders na mitigação dos desafios
associados às actividades dos técnicos
de manutenção tem progressivamente
amenizado as dificuldades encontradas e o
futuro perspectiva-se próspero com o foco
em termos os melhores técnicos, capacitados
para manterem os equipamentos mais
modernos, que ao longo destes 18 anos de
operação caracterizam a UNITEL.

The field maintenance activity presents
many challenges, nevertheless it is
rewarding as it makes the field technicians
into front-end in the solution of technical
problems and being many times the face
of Unitel in the most remote regions of
Angola and they can act as an interface
along with the local authorities. The derelict
roads which are part of the national highway
network are one of the main problems the
technicians face in order to guarantee that
our clients have the network quality and
services demanded.
The involvement of the General Direction
and other stakeholders in the mitigation of the
challenges associated to the activities of the
maintenance technicians has progressively
relieved the difficulties found and the future
is expected to be prosperous with focus on
having the best technicians, trained to keep
the equipment updated, which characterize
Unitel throughout these years.
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1. Virtualização
A

o longo da última década, assistimos a uma revolução na
forma como as tecnologias de informação (TI) funcionam
a partir de uma perspectiva de infraestrutura. Longe estão os dias
de compra e implementação de um novo servidor para cada nova
aplicação. Em vez disso, as TI tornaram-se muito mais hábeis em
compartilhar recursos subutilizados existentes num catálogo de
aplicativos de TI. Essa técnica é chamada de virtualização.
É claro que compartilhar recursos não é novidade. Nos dias dos
computadores mainframe, as TI segmentavam a capacidade de
processamento para fornecer muitas unidades de processamento
central lógicas (CPUs) menores. Da mesma forma, as redes
usaram a virtualização durante anos para criar redes lógicas
segregadas que compartilham a mesma infraestrutura física (por
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1. Virtualization
T

hroughout the last decade we saw a revolution in the
way the information technology (IT) work from an
infrastructure perspective. Gone are the days of buying and
implementing a new server for every new application. Instead,
IT has become much more skillful in sharing existing underused
resources on an IT applications catalogue. This technique is called
virtualization.
It is clear that sharing resources is not a novelty. In the time
of the mainframe computers, the IT segmented the processing
capacity to supply many smaller logic central of processing units
(CPU). The same way, the networks used the same virtualization
for years to create segregated logic networks that shared the
same physical structure (i.e.: the virtual local area networks –

exemplo, as redes virtuais de área local –
VLANs). Mesmo na computação de desktops,
as TI particionaram logicamente grandes
discos rígidos para criar vários drives
independentes menores, cada um com um
rótulo dedicado e capacidade, capaz de
armazenar seus próprios dados e aplicativos.
Portanto, podemos constatar que a técnica
de virtualização existe em processamento,
rede e armazenamento (storage) há várias
décadas. O que tornou a virtualização na
década passada, diferente, é o conceito e o
desenvolvimento da máquina virtual (VM).
Se pesquisar a definição de uma VM,
encontrará uma como a que se encontra
no website da VMware: “Uma VM é um
‘contêiner’ de software isolado que executa
seu próprio sistema operativo e aplicações
como se fosse um computador físico".
Obviamente, isso está correcto, mas
realmente não lhe dá a “imagem completa”
que provavelmente estava à espera, nem
lhe dá uma compreensão de porque ou
como essas VMs transformaram servidores,
armazenamento e rede. Para ajudar a
chegar a essa “imagem completa”, vamos
começar com o grande problema que as VMs
resolveram.
Proliferação de servidores, custos de
energia e outros desafios na administração
das TI
Nos últimos 30 anos, nos tornamos
numa sociedade baseada em dados que
depende de computadores (em diversas
formas) para ajudar a administrar as nossas
vidas diárias e negócios. Na verdade, as
empresas se tornaram tão dependentes

de computadores, servidores e redes que a
ausência dessas ferramentas (devido a uma
interrupção, vírus, ataque ou alguma outra
calamidade), mesmo por um curto período
de tempo, pode ter um impacto significativo
numa empresa.
Como resultado de viver neste mundo
centrado em dados, as empresas precisam
executar aplicativos para quase todos os
aspectos de seus negócios, e todos esses
aplicativos precisam ser executados em
servidores. Na verdade, esses aplicativos
não só precisam ser executados em
servidores, mas cada aplicativo geralmente
requer que seu próprio servidor seja
executado, mesmo quando o servidor
não está sendo usado em sua capacidade
máxima pelo aplicativo, o que acontece
na maior parte do tempo. Isso levou a um
fenômeno conhecido como proliferação de
servidores, que é tão ruim quanto parece.
Refere-se à crescente necessidade de
comprar mais e mais servidores de uso
único para levar em conta o uso crescente
de dados de aplicativos.
A proliferação de dados é agravada pela
necessidade das empresas terem sempre
seus recursos de computação disponíveis
(ou seja, você tem um backup, ou cópia
de segurança, para cada servidor e às
vezes os backups precisam de backups),
efetivamente dobrando ou triplicando o
número de servidores de que uma empresa
precisa, este número já era grande e foi se
tornando cada vez maior.
A figura 1, mostra um único servidor físico,
executando um único sistema operativo,
que executa um único aplicativo.

VLANs). Even on desktop computing, the
IT logically partitioned large hard drives to
create several smaller independent drivers,
each one with a dedicated label and capacity,
able to store their own data and applications.
Consequently, we can determine that
the virtualization technique has existed in
processing, network and storage for several
decades. What made virtualization different
on the last decade is the concept and the
development of the virtual machine (VM).
If we look up the definition of a VM we will
find one that can be found at the VMware
website: “A VM is a container of isolated
software which executes its own operational
system and applications as it was a physical
computer”.
Obviously, this is correct, but in fact it
does not give you the “whole picture” that
probably you were waiting for, it does not
give you understanding why or how this
VMs transformed the servers, storage and
network. In order to help you get the “whole
picture”, we are going to start with the great
problem the VMs solved.
Proliferation of servers, energy
costs and other challenges in the IT
administration
Over the last 30 years we have become
a society based on data which depends
on computer (in many ways) to help to
administrate our daily lives and business.
In fact, the companies will become so
dependent on computers, servers and
network that the absence of these tools
(due to interruption, virus, attack or any
other calamity), even for a short period of

Fig. 1. Único servidor físico, a executar um único
sistema operativo, que executa um único aplicativo
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Então, neste ponto, pode questionar “o que há
de tão errado na proliferação de servidores?”.
A resposta é que desperdiça muito dinheiro e
requer muitos recursos (energia, refrigeração
e pessoal para administrar tudo), e é tudo
muito ineficiente. Quão ineficiente? Bem,
numerosos estudos mostraram que, em média,
os servidores corporativos não virtualizados
funcionam apenas com uma utilização de
cerca de 5% a 10%. Isso se deve em parte
aos avanços na densidade dos chips (podem
fazer mais coisas em menos tempo), mas
é principalmente porque quase todos os
servidores suportam apenas um aplicativo.
Vários aplicativos podem ser suportados
em um único servidor, desde que todos
sejam suportados pela mesma versão do
sistema operativo (SO), mas, para os fins
deste artigo, no entanto, assumiremos que
os servidores têm sistema operativo com
uma relação de 1:1 para o aplicativo. Isso
significa que, quando um novo aplicativo
for necessário, não poderá simplesmente
carregá-lo num servidor subutilizado
existente; terá que comprar um novo.
A figura 1.2 mostra três servidores, cada
um com diferentes sistemas operativos de
diferentes fabricantes. Embora cada um
seja subutilizado, qualquer novo aplicativo
exigiria seu próprio servidor.

time, might have a significant impact on a
company.
As a result of living in a world centered in
data, companies need to execute applications
for almost all the aspects of their business
and all these application need to be executed
in servers. In fact, these applications not
only need to be executed in servers, but
each application, in general, demands its
own server be executed, even when the
server is not being used at full capacity
by the application, what happens most of
the time. This led to a phenomenon known
as the proliferation of servers, which is as
bad as it seems. It refers to the increasing
need of purchasing more and more servers
of exclusive use to take into account the
increasing use of application data.
The proliferation of data is aggravated
by the need of the companies always have
their computing resources available (in other
words, you have a backup, or a security
copy, for each server and sometimes the
backups need a backup), effectively doubling
or tripling the number of servers a company
need, this number was already big and it
became increasingly bigger.
The figure 1 shows a single physical server,
executing a single operational system which
executes a single application.

Sales
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ERP

Wim

Linux

Solaris

Dell

HP

SUN
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Fig 2. Três servidores, cada um com diferentes sistemas operativos
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So, at this point one might ask “what is
wrong with the proliferation of servers?”.
The answer is that it wastes a lot of money
and demands many resources (energy,
refrigeration and personnel to administrate
everything), and everything is inefficient.
How inefficient? Well, numerous studies
show that, on average, the non-virtualized
corporate servers work using only 5% to
10% of their capacity. This is due to in part
to the advances in the density of the chips
(they can make more things at the same
time), but it is especially because almost all
servers only bear only one application.
Several applications can be borne on
a single server, as long as they are all
compatible by the same version of the
operational system (OS), but for the
purposes of this article, however we
will assume that the servers have an
operational system with a relation of 1:1
for the application. This means that when a
new application is necessary, it cannot be
loaded on an under-used existing server, a
new server will have to be purchased.
The figure 1.2 shows three servers, each
one of them with different operational
systems from different manufacturers.
Although each one is under-used, any new
application would demand its own server.

10 %

15 %

Então, agora tem três servidores, cada um a correr em
cerca de 10% a 15%. Infelizmente, precisa de fazer backup
desses servidores caso ocorra uma falha de energia ou
um outro desastre. Agora deverá ter seis servidores,
três num datacenter, três em outro datacenter (conceito
de redundância geográfica) e todos os seis têm cerca de
90% dos seus recursos de computação desocupados. Para
piorar a situação, é necessário que esses servidores sejam
ligados o tempo todo, o que requer uma boa quantidade
de energia eléctrica. Ainda assim, fica pior, porque mesmo
os servidores inactivos geram muito calor; então, onde
quer que estejam, é necessário mantê-los funcionais, e
isso exige muito mais energia para alimentar o sistema
de refrigeração. Há também uma questão crítica: se o negócio
estiver a crescer, é provável que a “farm” de servidores cresça
muito rapidamente, daí pode ter um problema de planeamento de
espaço (onde instalar os equipamentos).
Agora, digamos que tenha até 100 desses servidores e que
haja necessidade de um novo aplicativo. Como resultado, a sua
equipa de TI tem que passar pelo processo de especificação do
(s) servidor (es), obtendo-os através de processos de compras,
instalando-os, certificando-se de que sejam replicados,
carregando o aplicativo… pode imaginar. É muito trabalho e muita
despesa, e não podemos perder de vista o facto de que esses
servidores são praticamente subutilizados e que muitos estão a
ser executados em modo inactivo. Você não precisa ter um MBA
para descobrir que a proliferação de servidores e todo o custo
associado é um mau negócio. Esse problema é exactamente o que
as VMs vieram resolver.
O processo de virtualização de Servidores e Armazenamento
(Storage) na Unitel, que teve início em 2011, permitiu reduzir
consideravelmente os custos de Capex e Opex, aumentou a rapidez
na entrega das necessidades de servidores e armazenamento dos
clientes internos, bem como tornou mais fácil a administração
da infraestrutura em si, com um número de recursos humanos
relativamente reduzido.
Actualmente temos mais de 1.200 maquinas virtuais a serem
executadas em mais de 30 máquinas físicas (hosts) – se não
utilizássemos a virtualização precisaríamos de cerca de 1.200
servidores físicos, o que os nossos actuais datacenters (DC) não
conseguiriam albergar!
Já testamos a virtualização de servidores a executarem bases
de dados Oracle, o que nos proporciona uma certa confiança em
iniciar a aplicação deste processo às bases de dados em produção.
A restruturação dos DC, consistiu num novo modelo de estrutura
de DC modular, introduzindo comutadores Top-of-Rack (ToR) e
End-of-Row (EoR) e a extensão das redes entre os DCs.
A infraestrutura está projectada para atender às necessidades
actuais da empresa e evoluir paulatinamente aderindo as novas
tendências tais como a Cloud (nuvem), NFV, SDN, etc.

2.Virtualização de Funções
da Rede (NFV)
No início dos anos 2000, as TI introduziram a virtualização
em organizações usando o desktop VMware, mais tarde,

So now there are three servers, each one running on around 10% to
15%. Unfortunately, there is the need to have a backup of these servers
in case an energy failure happen or another disaster. Now there will be six
servers, three in a datacenter, three in another datacenter (concept of
geographical redundancy) and around 90% of the computing resources
of the six servers are idle. To make it worse, it is necessary that these
servers to be on all the time, what demands a considerable amount of
electricity. Even though, it gets worse, because even the inactive servers
generate much heat, so, wherever they are, it is necessary to keep them
working, and this demands much more energy to feed the refrigeration
system. There is also a critical issue: if the business is growing, it is likely
that the servers farm grows rapidly, then you might have a problem of
space planning (where to put the equipment).
Now, let us say that there are 100 of these servers and there is the
need of a new application. As a result, your IT team has to undergo
the specification process of the servers, obtaining them through
purchasing processes, installing them, making sure that they are
replicated, loading the application… you may wonder. It is a lot of work
and a lot of expenses, and we cannot miss the point that these servers
are practically under-used and that many of them are being executed
on the inactive mode. You do not need to have an MBA to discover
that the proliferation of servers and all the associated costs are bad
business. This problem is exactly what the VMs come to solve.
The process of virtualization of Servers and Storage of Unitel, which
started in 2011, allowed to considerably reducing the Capex and Opex
costs, it increased the speedy in the delivery of the needs of servers and
storage of internal clients, as well it made it easier the administration of
the infrastructure itself, with a reduced number of human resources.
Nowadays there are more than 1,200 virtual machines running on
more than 30 physical machines (hosts) – if virtualization was not
used we would the need of around 1,200 physical servers, what our
present datacenters (DC) could not host!
We have already tested the virtualization of servers running the
Oracle database, what provides a certain confidence in starting
the application of this process to the database in production. The
restructuring of the DCs, constituted a new model of modular DC
structure, introducing Top-of-Rack (ToR) computers and End-of-Row
(EoR) and the extension of the networks between the DCs.
The infrastructure is projected to meet the present needs of the
company and continuously evolve adhering to new trends such as
Cloud, NFV, SDN etc.

2. Network Functions
Virtualization (NFV)
In the beginning of the years 2000, IT introduced the virtualization in
organizations using the desktop VMware, later, when the confidence
grew, in mid-2000’s, it expanded to the datacenter, bythe implementation
of the virtualization of servers. The virtualization of the servers was so
successful that IT rapidly adopted this server model and not only did it
become a recognized technology, but also the topology of preferential
server for datacenters. This happened due to the many benefits that the
virtual machines (VMs) brought to IT and to business. However, the initial
virtualization of servers, although it was successful, it only indicated the
real potential of the VMs. If they could be untied from the conventional
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quando a confiança cresceu, em
meados dos anos 2000, expandiuse para o datacenter, por meio da
implementação da virtualização de
servidores. Tão bem-sucedida foi a
virtualização de servidores que as TI
rapidamente adoptaram esse modelo
de servidor e se tornou não apenas
tecnologia reconhecida, mas também a
topologia de servidor preferencial para
o datacenter. Isso aconteceu devido
aos muitos benefícios que as máquinas
virtuais (VMs) trouxeram à TI e aos
negócios. No entanto, a virtualização
de servidores inicial, embora muito
bem-sucedida, apenas indicava o
verdadeiro potencial das VMs. Se elas
pudessem ser desvinculadas das redes
convencionais, seriam capazes de fazer
coisas maravilhosas.
A virtualização de rede (Network
Virtualization) em datacenters de TI foi
o próximo passo lógico na evolução da
virtualização. Afinal, a virtualização de
servidores provou ser uma tecnologia
altamente benéfica, proporcionando
economia
de
custos,
agilidade,
flexibilidade e muito importante,
a escalabilidade. Na verdade, a
escalabilidade foi um dos aspectos
mais importantes da virtualização
de servidores porque consolidava

servidores e impedia a propagação
insustentável de servidores inerente
à arquitetura de redes convencionais.
As TI criaram um modelo de
datacenter sustentável e denso. O mais
importante, no entanto, isso tornou
possível a realidade dos datacenters
massivamente escaláveis.
O sucesso da virtualização de
servidores levou à virtualização de
rede, porque esse era um pré-requisito
para oferecer todo o potencial da
mobilidade de servidores virtuais,
tanto para aplicativos quanto para
armazenamento. Usando os princípios
de uma “camada de virtualização”, como
mostrado na figura 3, que abstraía
as funções de rede do hardware que
abrigava a função, a virtualização de
rede usou sobreposições de protocolos
e túneis para criar domínios lógicos
que abrangiam os dispositivos físicos,
que previamente definiam e domínios
restringidos.
Isso
fornece
uma
infraestrutura de rede flexível que
pode descobrir, aprender e rastrear
em tempo real as máquinas virtuais
à medida que elas se movem pela
rede. Consequentemente. Com a rede
virtualizada, os pensamentos voltaramse para a possibilidade de virtualização
de dispositivos de rede.
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Network Virtualization
Virtual Networks

Virtual Machines

AUTOMATE

vCPU
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IMAGE

networks, they would be able to do wonders.
Network virtualization in IT datacenters was the
next logical step in the evolution of virtualization.
After all, server virtualization proved to be a
highly beneficial technology, providing costs
savings, speed, flexibility, and at last but not least,
scalability. In fact, scalability was one of the most
important aspects of the server virtualization
because it consolidated servers and prevented
the impossible spread of servers associated
to the conventional network architecture. IT
created a sustainable and dense datacenter
model. The most important, however, it made the
massive scalable datacenters possible.
The success of the server virtualization led
to the network virtualization, because it was
a prerequisite to offer the full potential of the
virtual server’s mobility, not only for applications
but also for storage. Using the principle of a
“virtualization layer”, as shown on the figure
3, which abstracted the network functions
from the hardware which hosted the function,
the network virtualization used protocol
overlapping and tunnels to create logical
domains that covered the physical devices,
that previously defined and restricted domains.
This provides a flexible network infrastructure
which can discover, learn and trace in real time
the virtual machines as they move through the
network. Consequently, with the virtualized
network, the thoughts shifted to the possibility
of the virtualization of network devices.

Logical Switch

Logical Router

Logical Load Balancer

Logical Firewall

REPRODUCE

vRAM

DECOUPLE

Software
Hardware

2001

API

keyboard, Mouse, CLI

keyboard, Mouse, CLI

N|C

CPU

FW

Compute
HD

Fig. 3. Princípios de uma camada de virtualização
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A virtualização de dispositivos de redes
é a próxima evolução lógica, pois muitos
questionaram porque era possível criar
um servidor virtual com seus aplicativos
sob demanda, em vez de vincular-se a um
dispositivo de rede baseado em hardware.
De maneira semelhante à virtualização de
servidores, tudo o que era necessário era
separar a lógica do software de aplicativo,
do hardware dedicado subjacente. Depois
que um aplicativo foi desacoplado do seu
hardware e portado para ser executado em
um servidor de padrão x86, os benefícios
da virtualização podem ser obtidos por
firewalls, balanceadores de carga e muitos
outros dispositivos de rede.
O advento da virtualização de servidores,
redes e appliances mudou radicalmente
a forma como os administradores e
engenheiros projetavam e davam suporte
à infraestrutura do data center. Um
administrador pode criar um servidor
virtual ou um dispositivo de rede sob
demanda e implementá-lo em qualquer
lugar na infraestrutura de rede em
segundos. Em contraste, o administrador,
apoiado por engenheiros, levaria semanas
para realizar o mesmo usando servidores
e dispositivos físicos. O tempo de atraso
devido ao processo de pedido de hardware,
a cadeia de suplementos, desapareceu.
Agora, um administrador poderia gerar e
implementar um aplicativo de servidor sob
demanda sem qualquer assistência técnica.
Além das economias operacionais, também
foram realizadas economias de capital, pois
cada instância exigia apenas uma licença
e algum hardware genérico, tornandoos muito mais baratos do que a entidade
física. O benefício real, no entanto, reside
na capacidade administrativa e nessa nova
agilidade para entregar o NFV.
Oferecendo virtualização de rede e,
subsequentemente, funções de rede,
a virtualização no datacenter foi um
grande salto tecnológico, que se tornou
a base para infraestruturas de cloud
(nuvem) pública e privada. No entanto,
a virtualização de dispositivos de rede
e de funções chamou a atenção de
outros sectores, como as operadoras de
telefonia móvel que buscavam soluções
económicas para seus problemas de
redes baseadas em IP.

The network devices virtualization is
the next logical evolution, because many
people asked why it was possible to create
a virtual server with its applications on
demand, instead of linking to a network
device based on hardware. Similar to
the server virtualization, all that was
necessary was separate the software
logic of the application from the
underlying dedicated hardware. After
an application was decoupled from its
hardware and ported to be executed in
an X86 standard server, the benefits
of virtualization can be obtained by
firewalls, load balancers and many other
network devices.
The advent of server virtualization,
network and devices radically changed
the way the administrators and
engineers projected and gave support
to the data center infrastructure. An
administrator can create a virtual
server or a network device on demand
and implement it anywhere on the
network infrastructure in seconds.
On the contrast, the administrator,
supported by engineers, would take
weeks to carry out the same process
using physical servers and devices.
The delay due to the hardware request
process, the supply chain is gone.
Now, an administrator could manage
and implement a server application
on demand without any technical
assistance. Besides the operational
savings, there were also capital savings,
because each instance demanded only
one license and some generic hardware,
making them much cheaper than
the physical entity. The real benefit,
however, lies on the administrative
capacity and on this new speed to deliver
the NFV. Offering network virtualization
and, subsequently, network functions,
the virtualization on the datacenter
was a great technological leap, which
became the base for private and public
cloud infrastructures. However, the
virtualization of network devices and
functions called the attention of other
sectors, such as the mobile telephone
operators which looked for economical
solutions for their IP based network
problems.

Benefícios para os
Operadores Móveis

Benefits for the Mobile
Operators

A virtualização de funções de rede permite

The network functions virtualization allows
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que os provedores de telecomunicações
controlem os custos e os libera do bloqueio
a longo prazo de hardware proprietário,
reduzindo tanto o Capex quanto o Opex. Além
disso, aumenta drasticamente a capacidade
de resposta ao cliente e a velocidade de
novos serviços para o mercado.
Os benefícios para a operadora móvel
realizados pela implementação da
virtualização de funções de rede são os
seguintes:
• Menor despesa de capital
• Custos operacionais mais baixos
• Maior flexibilidade
• Redução do tempo de lançamento de
produtos e serviços
No entanto, tomar decisões é a parte fácil,
mas como começar com o NFV numa rede?
As telecomunicações tendem a introduzir
a virtualização em suas redes de maneira
incremental e abordam a evolução da rede
de maneira pragmática. Como as operadoras
de telecomunicações operam redes em
produção, normalmente implementam as
mudanças de maneira controlada usando
redes de sobreposição, as quais podem
trabalhar e testar antes de alternar (passar
em produção). Ao introduzir a virtualização,
geralmente começam por examinar as cargas
de trabalho mais adequadas para virtualização.
A tabela 1, mostra uma breve abordagem
de dispositivo clássico de rede e de
virtualização:

that the telecommunication providers
control the costs and free them from the
long term block of proprietary hardware,
reducing not only the Capex but also the
Opex. Besides that, it dramatically increases
the responsiveness to clients and the speed
of new services to the market.
The benefits for the mobile operator
accomplished by the implementation of
the network functions virtualization are the
following:
• Less capital expenses
• Lower operational costs
• Major flexibility
• Reduction of products and services
release time
However, taking decisions is the easy
part, but how to start with NFV on a
network?
Telecommunications tend to introduce
virtualization in their networks incrementally
and they approach the network evolution in
a pragmatic way. As the telecommunication
operators operate networks in production,
they normally implement the changes in a
controlled way using overlapping networks,
which can work and be tested before
alternating (pass to production). When
introducing virtualization, in general they
start to examine the more suitable workloads
for virtualization.
Table 1 shows a brief approach of network
and virtualization classic device:

ABORDAGEM CLÁSSICA DE DISPOSITIVO DE REDE

ABORDAGEM DE VIRTUALIZAÇÃO DE REDE

TCO caro

TCO muito mais reduzido

Rigidez com bloqueio do fornecedor

Flexibilidade

Falta de integração

Maior inovação

Tabela 1. Comparação entre dispositivo clássico de rede e virtualizado

Cada vez mais fabricantes vão suportando
a virtualização de equipamentos de
rede como o Sistema de Tarifação, os
Comutadores de rede, etc, na UNITEL já
temos virtualizado o equipamento SDP
(Service Delivery Plataform) que suporta
dentre outros serviços o ‘Liga Só’ e está em
roadmap a virtualização de um conjunto
de equipamentos dos subsistemas de
Transmissão / Transporte, Core e VAS.
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Increasingly more manufactures are
supporting the
network
equipment
virtualization as the Charging System, the
Network switches, etc, at Unitel we already
have virtualized the SDP (Service Delivery
Platform) equipment which supports
among other services the “Liga Só” and it
is on roadmap the virtualization of a set of
equipment of the Transmission / Transport
subsystems, Core and VAS.

3. Redes definidas
por software (SDN)

3. Software Defined
Networks (SDN)

A chave para transformar redes é dissociar
o plano de controlo (software) do plano de
dados (hardware). Ao fazer isso, podemos
fornecer controlo centralizado e aproveitar
os benefícios de uma rede programável.
Acomodar esse novo modelo envolve dois
passos principais.
(i) Primeiro, queremos que o controlo da
rede seja centralizado em vez de ter cada
dispositivo com a sua própria ilha. Isso
simplifica muito a descoberta, a conectividade
e o controlo de redes, todos eles complexos e
problemáticos em grandes redes tradicionais.
Ter um controlo abrangente realmente torna
toda a rede programável em vez de ter que
configurar individualmente cada dispositivo
toda vez que um aplicativo é adicionado ou
se remova. É a diferença entre um general
dizendo a um exército inteiro para marchar
para o norte contra um general dizendo a um
soldado próximo a ele, a sussurrar "marcha
para o norte". O primeiro método resulta em
movimento ordenado; o segundo cria o caos
que pode eventualmente levar o exército a se
mover na direção norte.
(ii) Em segundo lugar, queremos ter um
delineamento claro entre o sistema operativo
de rede e os aplicativos executados nele, por
meio de uma interface de programação de
aplicativos (API) bem definida. Isso possibilita
que terceiros desenvolvam aplicativos com
rapidez e facilidade, permitindo um ritmo de
inovação além do que os grandes fornecedores
conseguem. Esta é também uma grande
mudança na rede. Os aplicativos precisam
conversar com os sistemas de controlo de
rede muito mais do que faziam há uma década.
Permitir que isso aconteça sem ter que esperar
grandes fornecedores trabalharem durante
seus longos ciclos de desenvolvimento é uma
grande vantagem.
Tão simples quanto parece, é exatamente isso
que uma rede definida por software (SDN) faz.

The key to transform networks is to
dissociate the control plan (software) from
the data plan (hardware). Doing this, we
can provide centralized control and take
advantage of the benefits of a programmable
network. Accommodate this new model
involves two main steps.
(i) Firstly, we want the network control to
be centralized instead of having each device
with its own island. This simplifies a lot the
discovery, the connectivity and the network
control, all of them complex and problematic
in great traditional networks. Having a
comprehensive control really makes the
entire network programmable instead of
having to configure each device individually
every time an application is added or
removed. It is the difference between a
general saying to an entire army to march
north and a general saying to a soldier next
to him, whispering “march to north”. The first
method results in organized movement; the
second create chaos which can eventually
lead the army to move north.
(ii) Secondly, we want to have a
clear delineation between the network
operational system and the applications
executed on it, through a well-defined
Application Program Interface (API). This
make possible that third parties develop
applications rapid and easily, allowing
a pace of innovation beyond the great
supplies can do. This is also a great change
in the network. The applications need to
talk to the control system much more than
they used to do a decade ago. Allowing
this to happen without having to wait for
major suppliers work during their long
development cycles is a great advantage.
As simple as it seems, this is exactly what
a software defined network does.

Noções básicas sobre SDN
Se tivermos uma visão simplificada do SDN,
podemos pensar nela como apenas um sistema
de controlo de rede extensível que permite
que aplicativos separados controlem o plano
de encaminhamento de hardware de rede por
meio de uma API definida. Ele efetivamente
extrai inteligência dos muitos dispositivos de
rede e coloca-os nas mãos de uma autoridade
central. No exemplo militar anterior, SDN é o
mecanismo que permite ao general dar uma

Basics of SDN
If we have a simplified view of SDN, we
can think of it as an extensible network
control system which allows that separate
applications control the hardware forwarding
plan through a defined API. It effectively
extracts the intelligence of many network
devices and put them in the hands of a central
authority. In the previous military example,
SDN is only a mechanism which allows the
general to give an order to all the troops at
once, instead of allowing that an order distills
slow and randomly.
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ordem a todas as tropas de uma só vez, em vez de permitir que uma
ordem destile lenta e aleatoriamente.
A figura 4, mostra um diagrama de rede simples para uma rede
tradicional. Nesse caso, cada switch ou router tem um aplicativo
carregado nele e cada um deve ser programável individualmente.
Nesse caso, os aplicativos podem incluir detecção de intrusão,
monitoramento, Voz sobre IP (VoIP) e balanceamento de carga. À
medida que o tráfego flui pela rede, cada equipamento toma decisões
sobre onde encaminhar pacotes com base na lógica local. Nesta
rede, qualquer alteração nos aplicativos deve ser sistematicamente
programada em cada equipamento.

App

App

App

The figure 4 shows a simple network diagram for a traditional
network. In this case, each switch or router have an application
loaded in it and each one must be individually programmable.
In this case, the applications can include intrusion detection,
monitoring, Voice over IP (VoIP) and load balancing. As the
traffic flows through the network, each piece of equipment
makes a decision about where to forward the packets based
on the local logic. On this network, any alteration in the
application must be systematically programmed in each piece
of equipment.
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Fig. 4. Diagrama de rede simples para uma rede tradicional

Já a figura 5, ilustra uma SDN. Neste caso, os aplicativos e a
inteligência são removidos do switch / router. Um controlador
centralizado torna-se o plano de controlo para todos os
dispositivos, o que torna a rede programável. A interface aplicações
com o controlador, e suas funções são aplicadas em toda a rede. Os
fluxos de tráfego estão agora sob a supervisão de um controlador
centralizado que distribui e gere uma tabela de fluxo para cada
equipamento. Tabelas de fluxo podem ser baseadas em vários
factores, e há muita flexibilidade em como podem ser definidos. A
tabela de fluxo também recolhe estatísticas, que são alimentadas
pelo controlador. Isso melhora a visibilidade e o controlo da rede,
pois os problemas são imediatamente informados ao controlador,
que, por sua vez, pode fazer ajustes imediatos em toda a rede.
App

App

The figure 5 illustrates a SDN. In this case, the applications and the
intelligence are removed from the switch / router. A centralized
controller becomes the control plan for all the devices, what
makes the network programmable. The application interface with
the controller, and its functions are applied on the entire network.
The traffic flows are now under the supervision of a centralized
controller which distribute and manage a flow table for each
piece of equipment. Flow tables can be based on several factors,
and there is much flexibility in how they can be defined. The flow
table also collects statistics, which are fed by the controller.
This improves the visibility and the network control, since the
problems are immediately informed to the controller, who can
make immediate adjusts in the entire network.
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Fig. 5. SDN
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A grande conclusão aqui é que o SDN facilita muito no sentido
das operadoras de rede fornecerem serviços personalizados
e isolados para indivíduos que usam a rede. Com o SDN, os
proprietários da rede têm todo, ou pelo menos a maior parte,
do poder e controlo, ganhando a capacidade de personalizar
suas redes. Por exemplo, podem se livrar de recursos que
não usam; isolar de forma rápida e fácil peças ou suas redes
(ou utilizadores ou ainda tipos de tráfego) de outras partes ou
utilizadores ou tipos para eficiência, desempenho e segurança;
ou criar aplicativos personalizados. Novamente, a chave aqui é
controlo centralizado e programação.

SDN vs NFV
Desafios do Portador
• Diminuição da receita para os índices de custo
• Velocidade de serviço lenta
• Bloqueio do fornecedor
• Explorando a demanda de tráfego
Tendências dos Datacenters
• Virtualização é a norma
• Avanços tecnológicos rápidos
• Preferência aos servidores de uso genérico
Benefícios
• Maior velocidade de serviço
• Economia de Opex
• Previsibilidade de Capex
• Escala elástica
• Independência do fornecedor

The great conclusion here is that SDN facilitates for the
network operator to provide personalized and isolated services
for the network users. With SDN, the network owners have
all, or at least the majority, of the power and control, gaining
the capacity of personalizing their networks. For instance,
they can get rid of useless resources, isolate fast and easily
parts or their networks (or users or even types of traffic) of
other parts or users or types for efficiency, performance and
security; or create personalized applications. Again, the key
here is centralized control and programming.

SDN vs. NFV
Challenges of the Porter
• Reduction of the income to the cost index
• Slow speed of service
• Supplier block
• Exploring the traffic demand
Datacenter Trends
• Virtualization is the rule
• Fast technological advances
• Preference for generic use servers
Benefits
• Major Service speed
• Opex savings
• Capex predictability
• Elastic scale
• Supplier independence
The table below shows simplified SDN and NFV

A tabela abaixo mostra SDN e NFV simplificado

SDN

NFV

Separa o plano de controle do plano de dados

Separa HW do SW

Regras de encaminhamento orientadas por APIs

Implementação de função de rede flexível

Stateful L4-L7 é fundamental

Focado em L3-L7 OSI

Oriunda do datacenter

Iniciada e conduzida pelas operadoras

Esforços de padronização em fórum de rede aberta (ONF)

Esforços de padronização no ISG ERSI-NFV

Tabela 2. SDN e NFV simplificado

Assim sendo, SDN e NFV estão relacionados, mas não são a
mesma coisa.

Therefore, SDN and NFV are related, but they are not
the same.
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CONCLUSÕES
CONCLUSIONS
A virtualização de servidores redefiniu a maneira como os
datacenters são construídos; teve um efeito profundo na forma
como a computação e o armazenamento são provisionados,
iniciados, administrados e desmontados. O que as empresas,
datacenters, nuvem e provedores de serviços de comunicação
exigem agora são redes programáveis, flexíveis e ágeis.
As redes definidas por software fornecem esse conceito de
programabilidade, flexibilidade e agilidade, reunindo, de maneira
simbiótica, várias das principais técnicas de virtualização que
estão bem estabelecidas ou são objecto de intenso estudo
teórico e prático. Esses principais elementos de virtualização são
os seguintes:
• Virtualização de servidores
• Virtualização de armazenamento
• Virtualização de rede
• Virtualização de funções de rede
• Administração de rede virtual
• Orquestração
O SDN reúne todas essas virtualizações sob um único guardachuva para fornecer uma rede programável adequada às
demandas de aplicativos e serviços modernos.
A virtualização de servidores e armazenamento nos data centers
corporativos (embora não na arquitetura SDN) são facilitadores,
porquanto estabelecem a virtualização não apenas como uma
alternativa confiável, mas como uma solução económica e de alto
desempenho para muitos problemas de projecto de datacenter.
Este foi o sucesso da virtualização de servidores e armazenamento,
pois cumpriu a promessa de reduzir a proliferação de servidores,
reduzir gastos de Capex e Opex, reduzir o provisionamento de
servidores e os tempos de implementação de aplicativos, que
foi quase imediatamente adotado por empresas e provedores de
serviços de data centers.
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The virtualization of servers redefined the way datacenters are
built; it had a deep effect in the way how computing and storage
are endowed, initiated, administrated and disassembled. What
companies, datacenters, cloud and communication service
providers demand now are programmable, flexible and fast
networks.
The software defined networks supply this concept
of programmability, flexibility and agility, gathering, in a
symbiotic way, several of the main virtualization techniques
which are well stablished or are object of intense theoretical
and practical study. These main elements of virtualization are
the following:
• Server virtualization
• Storage virtualization
• Network virtualization
• Network function virtualization
• Virtual network administration
• Orchestration
SDN gathers all these virtualization under a single umbrella
to provide a suitable programmable network to the application
and modern services demands.
The server and storage virtualization in the corporate
datacenters (although not in the SDN architecture) are
facilitators, since they stablish the virtualization not only as
a reliable alternative, but as an economic solution of high
performance for many datacenter project problems. This
was the success of server and storage virtualization, since
it fulfilled the promise of reducing the server proliferation,
reducing Capex and Opex expenses, reducing the server
provisioning and the time of implementation of applications,
which was almost immediately adopted by companies and
datacenter service providers.

Tecnologia Ponto-Multiponto

com GPON e FWA
POINT TO MULTIPOINT TECHNOLOGY WITH GPON AND FWA
PALAVRAS-CHAVE
PTP (ponto-a-ponto), PMP (ponto-amultiponto), POP (Ponto de presença), FWA
(Acesso Fixo Sem Fio), PON (Rede Óptica
Passiva)

DEREK JEFFERY E PEDRO BOIEIRO

KEYWORDS: PTP (point-to-point), PMP (point-to-multipoint),
POP (Point of presence), FWA, (Fixed Wireless Access), PON
(Passive Optical Network)

Introdução
ao ponto a
multiponto
V

árias vezes pedem-nos para descrever
a diferença entre os links ponto-aponto (PTP) e ponto-a-multiponto (PMP). A
melhor analogia é uma mangueira de jardim.
Se ajustar o bico de uma mangueira de jardim
o jacto pode ficar mais concentrado. A água
percorrerá uma longa distância e providenciará
muita água para um determinado ponto. É
exatamente assim que um link PTP sem fio ou
sobre fibra funciona. O ponto de presença (POP)
é a ponteira e a energia de radiofrequência ou
a luz laser que transportam os dados são a
água. O transmissor forma um feixe de dados
restrito que percorre uma grande distância
e fornece elevados níveis de energia, o que
significa que muitos dados vão para a unidade
receptora. Quando se ajusta a ponteira para
um outro lado, obtém-se um jacto largo que
não vai muito longe, mas cobre uma área maior.
É exatamente assim que um link PMP funciona.
O sistema é selecionado de forma a distribuir
a energia para uma área ampla que permite
que muitos links sejam estabelecidos, mas a
uma distância mais pequena em comparação
com o PTP. Nós temos 2 sistemas que estão a
ser implantados pela Unitel, eles são o Acesso
Fixo Sem Fio (FWA), que tem por base um
rádio e tem um alcance de cerca de 8 km do
POP, a segunda solução é Rede Ótica Passiva
Gigabit (GPON) que é baseada em fibra e

Introduction
to point to
multipoint
W

e are often asked to describe the
difference between point-to-point
(PTP) and point-to-multipoint (PMP) links.
A garden hose is the best analogy. You
can get a concentrated spray when you
adjust the nozzle on a garden hose. The
water travels a long distance and delivers
a lot of water to one spot. That is exactly
how a wireless or fibre PTP link works.
The Point of presence (POP) is the nozzle
and the radio-requency energy and laser
light that carries the data is the water.
The transmitter forms a tight data beam
which goes a long distance and delivers
high energy, meaning a lot of data goes
to the receiving unit. When you adjust
the nozzle the other way, you get a wide
spray which doesn’t go far, but covers a
wider area. This is exactly how a PMP
link works. The system is selected so
it spreads the energy over a wide area
which allows many links to be established
but over a shorter distance compared
to PTP. We have 2 systems being deployed
by Unitel, they are Fixed Wireless Access
(FWA) which is radio based and has a range
of about 8km from the POP the second
solution is Gigabit-capable Passive Optical
Network (GPON) which is fibre based and
has a range of about 20km from the POP.
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tem um alcance máximo de 20 km do POP. O
FWA tem custo mais baixo e é mais rápido de
implementar, mas o GPON pode oferecer um
serviço mais sustentável e moderno.

FWA - Acesso
Fixo Sem Fio
FWA tem a capacidade de conectar vários
clientes a um site através de ligações rádio
micro-ondas. Isso significa que podemos juntar,
até 63 clientes num sector com apenas uma
parabólica na torre do local do hub. Isso reduz
significativamente o custo, o espaço da torre
e o consumo de energia. De igual modo,
facilita e agiliza a instalação e a configuração
do cliente, pois o hub já está lá. A única
restrição é que o cliente esteja a 5 km do
local do hub e deve haver uma "linha de vista"
desobstruída entre o hub e o cliente. Podemos
fornecer serviços para clientes corporativos,
de acesso e nacionais. Os serviços que
podemos oferecer variam de VPN, IPTV,
telefone IP, internet, APN e muito mais.

FWA is lower cost and faster to deploy but
GPON can deliver a more sustained and
upgradable service.

FWA - Fixed
Wireless Access
FWA is the ability to connect multiple
customers to one site using microwave
radio. This means we can tether, up to 63,
clients in one sector with only one dish on
the hub site tower. This massively reduces
cost, tower space and power consumption.
It also makes it easier and quicker to install
and configure the client end as the hub is
already there. The only restriction is that
the customer must be within 5km of the
hub site and there must be true “line of
sight” between hub and client. We can
provide services to Enterprise, Access
and domestic clients. Services we can
offer range from VPN, IPTV, IP telephone,
internet, APN, and more.

Vectastar Hub
Vectastar Gigabit Terminal

Same equipament
for any application

Vectastar Metro Remote Terminal
Mobile data devices

Wireless ISP
sector
Optional Radio
controller

Macro backhaul
sector

RC

Enterprise access
sector

Small cell
backhaul sector

Vectastar Gigabit Access Point

Applications can be
mixed within sectors
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Vectastar Metro Access Point

Como caso de sucesso, compartilhamos a
experiência realizada no site Porto Seco (Viana –
Luanda) em conjunto com o fornecedor CBNL. A
Unitel realizou um teste de equipamentos FWA com
o Porto Seco como um local de hub. Inicialmente
3 clientes foram conectados ao site (o Banco
Keve, a Sogepower e a Sede SLC). O teste teve a
duração de um mês, durante o qual os serviços
e os KPIs foram monitorados. Os indicadores
demonstraram uma boa performance e a CBNL
foi escolhida como o parceiro da Unitel para a
implementação do FWA. Pouco depois do término
do teste, outros 3 clientes foram conectados no
mesmo período de tempo que seria necessário
para conectar um cliente com equipamentos
padrão micro-ondas ponto-a-ponto.
Actualmente a Unitel tem 7 locais de hub FWA
prontos para conectar novos clientes e também
para transferir clientes existentes dos sistemas
micro-ondas ponto a ponto, consequentemente
desimpedindo equipamentos para outras
implantações. As províncias selecionadas foram
Luanda, Benguela, Cabinda, Cunene, Huambo,
Huíla e Malange.

HUB - HORIZONTAL

As a success case, we share the experience
done at Porto Seco (Viana – Luanda) with
vendor CBNL.
Unitel held a trial of FWA equipment with
Porto Seco as a hub site. Initially 3 clients were
attached to the site (Banco Keve, Sogepower
and SLC Sede). The trial ran for one month
during which time the services and KPI’s were
monitored. Each site uptime was 100% and
CBNL was successful in becoming Unitels
partner of choice for FWA. Soon after the trial
ended another 3 clients were connected in the
same amount of time it would have taken to
connect one client using standard microwave
point to point equipment.
Currently Unitel has seven sites with FWA
hubs ready to connect new clients and also
to transfer existing clients from microwave
point to point systems, hence freeing up
equipment for other deployments. The
selected provinces were Luanda, Benguela,
Cabinda, Cunene, Huambo, Huíla and Malange.

HUB - VERTICAL

BANCO_KEVE_PORTO_SECO

STB_SOGEPOWER

ZAHARA_KERO_VIANA
BMA_CEN_536_KERO_VIANA

ZAHARA_KERO_VIANA

SITE_PORTO_SECO
Esta figura mostra o estado actual das ligações
no Porto Seco. Neste caso, o benefício do FWA é
que, quando temos um novo cliente, na área de
cobertura do FWA, precisamos apenas visitar e
instalar equipamentos no site do cliente e fazer
alterações de configuração no hub a partir do
software do gerenciador de rede.

This figure shows the current connection
status at Porto Seco. The benefit of FWA
in this instance is that when we have a new
client, in the footprint of the FWA, we only
need to visit and install at the client site
and make configuration changes to the
hub from the network manager software.
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GPON Rede
Óptica
Passiva Gigabit

GPON Gigabitcapable Passive
Optical Network

Uma rede óptica passiva (PON) é a tecnologia
de telecomunicações usada para fornecer
um conjunto de serviços sobre fibra ao
consumidor final, tanto a nível doméstico
(fibra para a casa) quanto comercial (fibra para
empresas). Uma característica distintiva da
PON é que ela implementa uma arquitetura
ponto-a-multiponto, na qual divisores de fibra
ótica são usados para permitir que uma única
fibra óptica sirva a múltiplos pontos finais. Os
pontos finais são frequentemente clientes
individuais, domésticos ou comerciais.

A passive optical network (PON) is a
telecommunications technology used
to provide fiber to the end consumer,
both domestic (fiber to the home) and
commercial (fiber to the premises). A PON's
distinguishing feature is that it implements
a point-to-multipoint architecture, in which
unpowered fiber optic splitters are used
to enable a single optical fiber to serve
multiple end-points. The end-points are
often individual customers, rather than
commercial.

NG - PON Technology Evolution
PON
2.5G/ch

GPON
2.5G/1.25G
Commercial in2007

NGPON1
10G/ch
XG-PON
10G/2.5G
China, Singpore, Japan
XGS-PON
10G/10G
Start for Commercial
in 2017, Europe, NA,
ME

EPON
1G/1G

NGPON2
25G/ch

40G TWDM - PON
4ch,10g/ch
Limited trial in
2017, Commercial
after 2018

10G EPON
10G/10G or 10G/1G

R

Commercial in 2007

>2020

100G PON
25G/10G, 25G/25G
N* 25G (100)25G

China Telecom/Unicom, Korea,
Japan, MSO in NA

No final de 2018, a Unitel lançou em Luanda
em conjunto com a Huawei, o primeiro
serviço GPON comercial e também o serviço
10G PON (também denominado XGS-PON)
para clientes corporativos. O sucesso do
lançamento do serviço demonstra não
apenas o GPON, mas também a aplicação
da tecnologia XGS-PON (ITG-G.987, padrão
ITU-G.988), com sucesso que ajuda a
actualizar as redes corporativas privadas
para redes de acesso gigabit.
Inicialmente esta rede tem 4 POPs em
Luanda e 72 pontos de conexão perto dos
principais centros corporativos e comerciais.
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100G PON
25G/10G, 25G/25G
N* 25G (100)25G

By end of 2018 Unitel has launched in
Luanda with Huawei support the first
commercial GPON and also symmetric 10G
GPON (also called XGS-PON) leased line
service for Unitel Enterprise customer. The
successful service launch demonstrates not
only GPON but the successful application
for XGS-PON technology (ITG-G.987,
ITU-G.988 standard), which helps upgrade
enterprise private networks to gigabit
access networks.
This initial network has 4 POPs in Luanda
and 72 connection points near main
corporate and shopping centers.

>2020

No total, 632 portas ficaram prontas para
conectar clientes corporativos em 2018, com
40Mbps de taxa de transferência média por
cliente em GPON e 160Mbps em 10GPON (XGSPON) com taxa de divisão padrão de 64. Com
a agregação de time slots e a taxa de divisão
adequada, podemos servir clientes em gigabit.
A solução E2E XGS-PON lançada pela
Huawei e disponível nas instalações da Unitel
é composta principalmente por produtos de
Terminal de Linha Óptica (OLT) e Unidade de
Rede Óptica (ONU) tal como na rede GPON.

In total 632 ports are ready to connect
corporate clients in 2018 with 40Mbps
average throughput per client in GPON
and 160Mbps in 10GPON (XGS-PON) with
standard 64 splitting ratio. With time slot
aggregation and adequate splitting ratio we
can get customers to gigabit.
The E2E XGS-PON solution released by
Huawei and installed in Unitel premises is
mainly comprised of Optical Line Terminal
(OLT) and Optical Network Unit (ONU)
products.

No ponto agregador central office (CO), este
sistema tem instalado o OLT MA5800 de última
geração. Ele usa placas XGS-PON para fornecer
largura de banda simétrica de upstream e
downstream de 10 Gbps por porta. Ademais,
é compatível com terminais assimétricos
GPON 10G (XG-PON). Quando os operadores
desejam simplificar a estrutura da rede e usar
dispositivos uniformes na extremidade CO,
podem implantar-se somente XGS-PON na sala
de equipamentos CO enquanto implantam-se
terminais assimétricos e terminais simétricos

At the central office (CO) end, this system
provides the next-generation distributed
smart OLT MA5800. It uses XGS-PON boards
to provide 10 Gbps symmetric upstream
and downstream bandwidth per port.
Furthermore, it is compatible with asymmetric
10G GPON terminals. When operators want
to simplify the network structure and use
uniform devices at the CO end, they may
deploy only XGS-PON in the CO equipment
room while deploying asymmetric terminals
and symmetric terminals at the user end for
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no utilizador
final para respectivamente
os utilizadores domésticos e utilizadores
corporativos.

home users and enterprise private line users,
respectively.

10G PON Carry Multi-services, Help Increase Revenue

Giga Home
Cost
Share

On Fiber Multy - service
Revenue increase 73%

New
Income

Giga Office
10G PON
4K Camera

Home

Multi-service

Pay back time reduce 50%
Users
Growth

OPEX
Save

5G MBH

Do lado do utilizador final, o sistema tem
disponível uma ONU(MA5871B) em estilo de caixa
e montável em parede com portas XGS-PON
upstream. Ele pode ser configurado com portas
GE e POTS de acordo com as necessidades
do cliente para suportar acesso gigabit. Para
utilizadores finais experientes, a Huawei oferece
um ONT especial (HN8255Ws) que possui portas
XGS-PON, GE e POTS e suporta Wi-Fi de banda
dupla para redes domésticas gigabit em cenário
FTTH (fibra directa na residência).
O XGS-PON (Recomendação ITU-T G.9807.1)
oferece transmissão simétrica de 10 Gbps, com o
canal a jusante transmitido entre 1575 e 1581 nm
(nominal 1577 nm) e o canal a montante ocupando
1260 a 1280 nm (nominal 1270 nm). O planeamento
de canais permite que o tráfego XGS-PON viaje na
mesma fibra do tráfego GPON, o que permite o
uso eficiente da planta física e uma evolução suave
em direção a taxas de transmissão mais altas.
Para alguns, o XGS-PON é como um sucessor do
XG-PON1 pouco utilizado (às vezes chamado NGPON1), uma especificação anterior que suporta
downstream de 10 Gbps, mas apenas upstream
de 2,5 Gbps. A falta de simetria nas capacidades
de upstream e downstream é provavelmente a
principal razão pela qual o XG-PON1 não ganhou
muita força no sector.
A tecnologia XGS-PON está prontamente
disponível nos fornecedores de sistemas PON e
as implantações já começaram. Entretanto, o NGPON2, o próximo passo no FTTP de alta capacidade,
também alcançou o estágio de implementação
no terreno. A tecnologia, conforme descrito na
recomendação G.689 da ITU-T, usa o tempo e a
multiplexação por divisão de comprimento de
onda (TWDM) para permitir que múltiplos PONs
de 10-Gbps compartilhem a mesma fibra. As
implementações iniciais concentram quatro desses
PONs, o que significa uma capacidade total de 40
Gbps por fibra nas direções a montante e a jusante.
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Ovum: Payback time reduced from
15.5 years to ~7 years using 10GPON
to carry multi-services (NA data)

At the user end, the system provides a boxstyle and board-mountable ONU(MA5871B)
with upstream XGS-PON ports. It can be
configured with GE and POTS ports according
to the customer's needs to support gigabit
access in private line scenarios. For highend home users, Huawei provides a special
ONT(HN8255Ws) that possesses XGS-PON,
GE, and POTS ports and supports dual-band
Wi-Fi for gigabit home networks in fiber-tothe-home (FTTH) scenario.
XGS-PON (ITU-T Recommendation G.9807.1)
offers symmetrical 10-Gbps transmission,
with the downstream channel transmitted
between 1575 and 1581 nm (nominal 1577 nm)
and upstream channel occupying 1260 to
1280 nm (nominal 1270 nm). The channel plan
enables XGS-PON traffic to travel on the same
fiber as GPON traffic, enabling both efficient
use of the physical plant and a graceful
evolution toward the higher transmission rate.
Some view XGS-PON as a successor to the
infrequently deployed XG-PON1 (sometimes
called NG-PON1), an earlier specification that
supports 10 Gbps downstream but only 2.5
Gbps upstream. The lack of symmetry in the
upstream and downstream capacities is likely
the main reason XG-PON1 hasn’t gained much
traction in the field.
XGS-PON technology is readily available
from PON systems vendors, and deployments
have begun. Meanwhile, NG-PON2, the next
step in high-capacity FTTP, also has reached
the fielding stage. The technology, as outlined
in ITU-T Recommendation G.689, uses time
and wavelength-division multiplexing (TWDM)
to enable multiple 10-Gbps PONs to share the
same fiber. Initial implementations focus on
four such PONs, which means a total capacity
of 40 Gbps per fiber in both the upstream and
downstream directions.

Os recursos de vários comprimentos de onda
oferecem vários benefícios potenciais. O tráfego
residencial e comercial podem ser canalizados em
comprimentos de onda separados, e os operadores
podem transferir assinantes de um comprimento
de onda para outro em actividades de suporte a
upgrades em serviço ou para restaurar serviços em
caso de interrupções específicas de determinado
comprimento de onda. Em aplicações de rede de
acesso aberto, diferentes provedores de serviços
podem operar nos seus próprios comprimentos de
onda. Comprimentos de onda podem também ser
ligados para aumentar a capacidade disponível por
assinante.
A parte difícil, do ponto de vista de custo e
tecnologia, é o facto de que o terminal de rede
ótica (ONT) nas instalações do cliente precisa
receber e transmitir em vários comprimentos
de onda para evitar alterações significativas
cada vez que as operações de rede exigirem
uma mudança de comprimento de onda. Isso
significa transmissores sintonizáveis. Os módulos
ópticos sintonizáveis adaptaram-se muito bem a
aplicações de redes de fibra ótica metropolitanas
e de longa distância. Todavia, a rede de acesso
oferece um ambiente económico muito diferente,
e o sector enfrentou problemas para atender os
requisitos de custo do NG-PON2.
Ainda assim, a Verizon actuou como campeã das
operadoras nesta tecnologia, particularmente nos
Estados Unidos. O prestador de serviços lançou um
RFP NG-PON2 em outubro de 2015, após uma série
de testes de campo dos protótipos NG-PON2. A
Verizon reduziu a sua lista de potenciais fornecedores
para dois em julho de 2016: Adtran e uma equipe
da Calix, e a Ericsson. Desde então o operador
colocou os finalistas nesta tecnologia e os seus
fornecedores em ritmo acelerado. Ele fez com que
os fornecedores demonstrassem interoperabilidade
com várias fontes ONT com base na especificação
OpenOMCI da Verizon, que define a interface OLT
para ONT, bem como entre si. A empresa também
viu pelo menos uma demonstração de ligação canal
/ comprimento de onda.
Ao longo do processo, a Verizon demonstrou
uma preferência por plataformas de hardware
desagregadas compatíveis com uma abordagem
de rede definida por software (SDN) para o acesso.

The multi-wavelength capabilities offer
several potential benefits. Business and
residential traffic could run on separate
wavelengths, and operators can shift
subscribers from one wavelength to another
in support of in-service upgrades or to restore
services in the face of wavelength-specific
outages. In open access network applications,
different service providers could operate over
their own wavelengths. Wavelengths can be
bonded to increase the capacity available per
subscriber as well.
The tricky part, from the cost and technology
viewpoints, is the fact that the optical network
terminal (ONT) at the customer premises
needs the ability to receive and transmit on
multiple wavelengths to avoid truck rolls each
time network operations require a wavelength
change. That means tunable transceivers.
Tunable optical modules have settled quite
nicely into long-haul and metro fiber-optic
network applications. However, the access
network offers a significantly different
economic environment, and the industry has
had trouble meeting the cost requirements of
NG-PON2.
Nevertheless, Verizon has served as the
technology’s operator champion, particularly
in the United States. The service provider
launched an NG-PON2 RFP in October 2015
after a series of field trials of NG-PON2
prototypes. Verizon narrowed its potential
supplier list to two in July 2016: Adtran and
a team of Calix and Ericsson. The operator
has put both the technology and its supplier
finalists through their paces since then. It has
had the vendors demonstrate interoperability
with multiple ONT sources based on Verizon’s
OpenOMCI specification, which defines the
OLT-to-ONT interface, as well as with each
other. The company also has seen at least
one demonstration of channel/wavelength
bonding.
Throughout the process, Verizon has
demonstrated a preference for disaggregated
hardware platforms compatible with a
software-defined networking (SDN) approach
to the access.
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A Unitel lidera o Fórum sobre
Fraude e Segurança do GSMA
UNITEL LEADS GSMA FRAUD AND SECURITY FORUM

JOSÉ SOBREIRA
COM COLABORAÇÃO DE RUI PINTO

E

m Dezembro de 2018, a Unitel
assumiu a presidência do GSMA
Association Africa Fraud and Security
Group (AFASG), feito importante a nível
nacional e internacional.
Para falar mais sobre esta nomeação, os
benefícios que dela se podem retirar e qual
o cenário corrente de Fraude e Segurança
para as empresas de telecomunicações
em África, a Zoom Magazine entrevistou
o actual Chair do grupo, o engenheiro
José Sobreira, Director de Risco, Fraude
e Segurança (DRFS) da Unitel.
1- O que é o GSMA Association?
JS: O GSMA Association é a entidade que a
nível internacional representa os interesses
de todos os operadores de telecomunicações
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móveis do mundo. Representando mais de
800 operadores móveis, distribuídos pelos
diversos países do mundo e mais de 350
empresas associadas que fazem parte do
amplo ecossistema móvel nomeadamente:
fornecedores de tecnologia e equipamentos
de rede, fabricantes de telemóveis, empresas
de software, consultores, etc.
Para termos uma noção da sua importância,
sem o GSMA os operadores móveis não
existiriam hoje tal como os conhecemos e
com tamanha interoperabilidade, porque é
naquele fórum onde se definem as normas
e padrões que regulam os sistemas de
telecomunicações GSM (2G), UMTS (3G),
LTE (4G) e a rede de próxima geração, o 5G.
Quando nós falamos sobre o lançamento de
novos produtos e serviços de voz, dados, SMS,

I

n December 2018, Unitel assumed
the presidency of the GSMA
Association Africa Fraud and Security
Group (AFASG), an important achievement
at national and international level.
To talk more about this appointment, the
benefits that can be derived from it and the
current scenario of Fraud and Security for
telecommunications companies in Africa,
Zoom Magazine interviewed the current
Chairman of the Group, the engineer José
Sobreira, Unitel´s Director of Risk, Fraud and
Security (DRFS).
1- What is the GSMA Association?
JS: The GSMA Association is the
international entity which represents the
interests of all mobile telecommunications

IoT, etc, o conceito de serviço, o conceito da
tecnologia que suporta o serviço, as linhas
de orientações de como as coisas são feitas
são provenientes do GSMA Association
e posteriormente disponibilizados aos
fabricantes e operadores que implementam.
2 – O que é o GSMA Association Africa
Fraud and Security Group?
JS: O GSMA Association Africa Fraud
and Security Group é o fórum responsável
por unir os operadores móveis africanos
na identificação, avaliação, monitorização,
tratamento e mitigação dos principais
problemas de fraude e segurança que
afectam o continente Africano. Fazem
parte deste fórum os grandes grupos
de telecomunicações em Africa como
sejam: Orange (18 operações em Africa),
MTN (17), Airtel (16), Vodafone/Vodacom
(8) e Millicom/Tigo (6). Também fazem
parte do grupo os Membros Associados
(consultores e fabricantes, por ex:
Ericsson, Huawei, etc).
3– Quais são os objectivos estratégicos
do GSMA Association Africa Fraud and
Security Group?
JS: O seu grande foco é avaliar
continuamente o cenário regional das
principais ameaças de segurança e fraudes
móveis, analisar os riscos associados às
operadoras e seus clientes e colaborar em
ações de mitigação adequadas. Para atingir
esse objectivo:
- Facilitar a educação e a troca de
informações entre todos os membros do
grupo (operadores e fornecedores) sobre
as ameaças mais recentes e as melhores
práticas de gestão.
- Promover a implementação de padrões
adequados de fraude e segurança para
operadores de redes móveis na região.
- Melhorar a conscientização de gestão
de fraudes e segurança em dispositivos
móveis em toda a região.
- Contribuir para o desenvolvimento de
soluções de fraude e segurança práticas
e económicas e promove a sua adoção
pelos fornecedores e operadores de rede
da região.
- Estabelecer e/ou manter relações
abertas e colaborativas entre o AFASG
e outros grupos regionais FASG (ÁsiaPacífico, América Latina, Europa e América
do Norte), para permitir o intercâmbio de
informações sobre fraude e segurança e
melhores práticas entre grupos, e facilitar
a condução de itens de trabalho conjuntos.

4- Como decorre a eleição de uma
Organização para a Presidência do
GSMA (AFASG)?
JS: Qualquer operador membro se pode
candidatar à presidência do fórum desde
que apresente a sua candidatura, com base
numa proposta de estratégia e iniciativas
em benefício da indústria e da região. A
eleição é feita pelos participantes do AFASG
(operadores móveis e Membros Associados)
e a selecção é nominal, na pessoa que
representa a empresa, que normalmente
é o Director de uma operadora móvel com
experiência e reconhecimento internacional
nas áreas de fraude e segurança.
5- Que critérios são tidos em conta?
JS: É com base nos seguintes critérios
que os membros do fórum elegem um
candidato a Presidente: a experiência
profissional na área, experiência em funções
de liderança similares, proposta de Projecto
(estratégia e plano de acção do mandato) e
reconhecimentos internacionais.
6– Quais os feitos que contribuíram
para a sua eleição?
JS: A proposta de projecto que apresentei
contribuiu imenso para a minha eleição, mas
isso só não chegava. A experiência profissional
e os reconhecimentos internacionais são
fundamentais e por melhor que fosse a
estratégia apresentada sem estes requisitos
dificilmente alguém será eleito para a
presidência do Grupo.
No que concerne à experiência profissional,
eu trabalhei 7 anos na Vodafone onde montei
o Departamento de Fraude e Controlo de
Crédito, depois fui para a Optimus onde
estive 12 anos e lá implementei a Direcção
de Fraude e Segurança de Serviços, depois
a Optimus fundiu-se com a ZON para
criarem a NOS, onde estive por um ano até
vir para a Unitel implementar a Direcção
de Risco, Fraude e Segurança. No que toca
à experiência em funções similares, eu fui
durante 6 anos Vice-Presidente do Grupo
de Fraude e Segurança da Europa quando
estava na Optimus.
Tenho alguns reconhecimentos internacionais
que considero que também tenham sido
importantes para a minha nomeação: em
2002 recebi o prémio do GSMA chamado
de “Worlwide Award for Outstanding
Contribuition” devido ao meu contributo
no desenho de vários documentos de
referência (PRDs) utilizados pelos operadores
móveis sobre temas específicos. Em 2013 fui
distinguido pelo TM-Forum com o “Outstandig

operators in the world. Representing
more than 800 mobile operators, spread
throughout the world and more than 350
associated companies that are part of the
wide mobile ecosystem namely: technology
suppliers and network equipment, mobile
phone manufacturers, software companies,
consultants, etc.
In order to get a sense of its importance,
without the GSMA, mobile operators would
not exist today as we know them and with such
interoperability, because it is in that forum
that they define the norms and standards that
regulate the telecommunications systems
GSM (2G), UMTS ( 3G), LTE (4G) and the next
generation network, the 5G. When we talk
about releasing new products and services
voice, data, SMS, IoT, etc., the service concept,
the technology concept that supports the
service, the guidelines of how things are
done come from the GSMA Association
and subsequently made available to the
manufacturers and operators they implement.
2- What is the GSMA Association Africa
Fraud and Security Group?
JS: The GSMA Association Africa Fraud
and Security Group is the forum responsible
for joining African mobile operators in the
identification, assessment, monitoring,
treatment and mitigation of the main fraud
and security problems affecting the African
continent. This forum consisted of the major
telecommunication groups in Africa: Orange
(18 operations in Africa), MTN (17), Airtel (16),
Vodafone / Vodacom (8) and Millicom / Tigo
(6). Associate Members (consultants and
manufacturers, eg Ericsson, Huawei, etc.)
are also part of the group.
3- What are the strategic objectives of the
GSMA Association Africa Fraud and Security
Group?
JS: Its main focus is continuously
assessing the regional scenario of key
mobile security and fraud threats, analyzing
the risks associated with carriers and their
customers, and collaborating on proper
mitigation actions. To achieve this purpose:
- Facilitate education and information
exchange among all group members (operators
and suppliers) on the latest threats and best
management practices.
- Promote the implementation of appropriate
fraud and security standards for mobile
network operators in the region.
- Improve fraud and security management
awareness across mobile devices across the
region.
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Contribuition Communication Industry” pela
criação do Modelo de Classificação de Fraude
para a indústria de telecomunicações, que hoje
é utilizado pelos operadores para fazerem a
classificação, quantificação e qualificação dos
fenómenos de fraude.
7– Que pessoas gostaria de destacar
cujos contributos foram importantes para
esta eleição?
JS: Internamente há duas pessoas
que não me posso esquecer e que foram
fundamentais: o Tony Dolton, isto porque
não existia na Unitel uma Direcção de Risco,
Fraude e Segurança e do ponto de vista
visionário e estratégico o Tony quando
chegou à Unitel sentiu a necessidade de
formar esta Direcção, o que não significa
que as pessoas que cá estavam deixassem
de trabalhar os temas, só que os temas
eram trabalhados de forma ad-hoc,
reactiva, sem uma estratégia de controlo
e análise recorrentes e de interligação e
coordenação com as restantes Direcções.
Obviamente que quando os problemas
aconteciam as pessoas os resolviam, mas
não havia uma estrutura, uma política,
procedimentos e sistemas técnicos para
monitorizações permanentes, portanto,
aqui o Tony foi visionário e também porque
desde o início apoiou a minha candidatura
ao GSMA e percebeu a importância que isto
tem para a Unitel. O apoio e a confiança do
engenheiro Amílcar Safeca também foram
fundamentais, porque isto acaba por estar
muito relacionado com os aspectos técnicos
e o engenheiro Safeca desde o início foi
sempre um grande apoiador desta iniciativa,
tendo inclusive abdicado de áreas que
estavam sob a sua responsabilidade, o que eu
considero ser um enorme voto de confiança
e responsabilidade do trabalho que fazemos.
Também gostaria de destacar a confiança e o
apoio dado pelo doutor Diogo Santa Marta,
pois o mesmo é muito sensível aos temas de
fraude com impacto financeiro na empresa.
Externamente, obviamente que eu não
sei quem votou em nós, mas há uma coisa
que eu tenho quase a certeza, o apoio
que a Vodafone e a Orange nos deram foi
fundamental para que esta eleição fosse
conseguida. Nós estávamos a concorrer
com operadores de peso e por exemplo
quando olhamos para uma MTN com 18
operações em Africa, a Unitel é um operador
de pequena dimensão e claramente que
estas 18 operações iriam todas votar na MTN
porque havia para eles interesse estratégico
que fosse a MTN a liderar.
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- Contribute to the development of practical
and economic fraud and security solutions
and promote their adoption of network
providers and operators in the region.
- Establish and / or maintains open and
collaborative relationships between AFASG
and other FASG regional groups (Asia Pacific,
Latin America, Europe and North America) to
enable exchange of information on fraud and
security and best practices between groups,
and facilitate the conduct of collective work
items.
4- How does the election of an
Organization for the Presidency of the
GSMA (AFASG) take place?
JS :. Any associate can run for the
presidency of the forum as soon as he
submits its application, based on a proposal
of strategy and initiatives to the benefit of
the industry and the region. The choice is
made by the participants of AFASG (mobile
operators and Associate Members) and the
selection is nominal, the person representing
the company, who is usually the Director of a
mobile operator with international experience

and recognition in the areas of fraud and
security.
5- What criteria are taken into account?
JS: It is based on the following criteria that
forum members elect a presidential candidate:
professional experience in the field, experience
in similar leadership roles, Project proposal
(mandate strategy and action plan), and
international recognition.

8- Que outras organizações concorriam
com a Unitel e quanto tempo durará este
mandato?
JS: O mandato tem a duração de dois anos,
podendo ser renovável por mais um com a
mesma duração, após nova eleição. Nesta
candidatura contamos com a concorrência
da MTN na pessoa de Mohamed Jaffar
responsável pelo Revenue Assurance e
Gestão de Fraude de todo o grupo e da Wana
Corporate Marrocos na pessoa de Mohamed
Temsamani, Director de Prevenção de Fraude
e Controlo Técnico.
9- Quais são os principais objectivos
estratégicos definidos pela Unitel para o
mandato da presidência?
JS: Quando cheguei à presidência do
AFASG, este grupo estava adormecido e
chamava-se apenas Africa Fraud Group e
a primeira coisa que fiz foi mudar o nome
do grupo, porque o grupo não só não tinha
hábitos de trabalho contínuos, bem como os
operadores estavam distantes do grupo e só
tratavam de temas de fraude, a estratégia que
delineei foi definida com base neste contexto.

6- What achievements contributed to
your election?
JS: The project proposal I submitted
contributed immensely to my election, but that
was not enough. Professional experience and
international recognition are fundamental and
no matter how good the strategy is, without
these requirements, hardly anyone will be
elected to the presidency of the Group.
As far as professional experience is
concerned, I worked for 7 years at Vodafone
where I set up the Fraud and Credit Control
Department, then went to Optimus where
I was 12 years and there, I implemented the
Fraud and Service Security Department.
Then Optimus merged with ZON to create
NOS, where I worked for a year until I came
to Unitel to implement the Risk, Fraud and
Security Department. Regarding experience
in similar roles, I was Vice President of the
European Fraud and Security Group for 6
years when I was at Optimus.
I have some international acknowledgments
which I believe have also been important
to my appointment: in 2002 I received the
GSMA award called the "Worldwide Award for
Outstanding Contribution" for my contribution
to the design of various reference documents
(PRDs) used by mobile operators on specific
topics. In 2013 I was distinguished by the
TM-Forum with the Outstandig Contribution
Communication Industry for the creation
of the Fraud Classification Model for the
telecommunications industry, which is now
used by operators to classify, quantify and
qualify fraud phenomena.
7- What people would you like to highlight
whose contributions were important to this
election?
JS: Internally there are two people that I
cannot forget and were vital: Tony Dolton,
because there was no Risk, Fraud and Security
Direction at Unitel and from a visionary and
strategic point of view, when Tony arrived at
Unitel, he felt the this did not mean that the
people here were no longer working on the
themes, but the themes were worked on ad-

hoc, reactive, without a strategy of recurrent
control and analysis, and interconnection
and coordination with the other Directions.
Naturally, when problems occurred,
people would solve them, but there was no
structure, policy, procedures and technical
systems for permanent monitoring, so
Tony was a visionary and he supported my
application to the GSMA from the beginning
and he realized its importance to Unitel. The
support and trust of engineer Amílcar Safeca
were also fundamental, as this turned out to
be greatly related to the technical aspects
and engineer Safeca from the beginning was
always a great supporter of this initiative. He
even renounced areas that were under his
responsibility, which I consider was a huge
vote of confidence and responsibility for the
work we do. I would also like to highlight the
trust and support given by Dr. Diogo Santa
Marta, as he is very sensitive to the issues of
fraud with financial impact on the company.
Externally, obviously I do not know who
voted for us, but there's one thing I'm pretty
sure, the support that Vodafone and Orange
gave us was key to getting this election done.
We were competing with heavy traders and
for example when we look at a MTN with 18
operations in Africa, Unitel is a small operator
and clearly that these 18 operations would
all vote for MTN because there was strategic
interest for them MTN to lead.
8- What other organizations competed
with Unitel and how long will this mandate
last?
JS: The term is two years and it may be
renewed for another one of the same duration
after a new election. In this application we
have the competition of MTN in the person
of Mohamed Jaffar, responsible for Revenue
Assurance and Fraud Management of the
whole group and Wana Corporate Morocco
in the person of Mohamed Temsamani,
Director of Fraud Prevention and Technical
Control.
9- What are the main strategic goals
defined by Unitel for the presidency?
JS: When I came to the AFASG presidency,
this group was dormant. It was called Africa
Fraud Group and the first thing I did was
rename it because the group did not have
continuous work habits, and the operators
were distant from the group and only dealt
with fraud issues, the strategy I outlined was
based on this context.
Therefore, in this mandate the main
strategic goals are:
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Assim, neste mandato os principais
objectivos estratégicos são:
• Aumentar a participação no fórum
fazendo crescer o numero de operadores
móveis africanos com participação no grupo
e criar uma dinâmica operacional continua.
Neste momento fruto da estratégia
implementada já conseguimos um aumento
de participação na ordem dos 42%.
• Partilhar informações sobre fraude
e segurança: incentivar a partilha de
conhecimentos/experiência num esforço
conjunto contra o combate á fraude e ao
cibercrime em África.
• Identificar os problemas críticos de
Fraude e Segurança em África: concentrar
o fórum no estudo e no desenvolvimento de
iniciativas estratégicas para a mitigação dos
principais problemas de Fraude/Segurança
no continente, contribuindo para definir
uma posição dos operadores africanos na
indústria.
• Construir e consolidar uma cultura forte
de fraude e segurança propor modelos
operacionais e de governança que visam
reforçar o posicionamento das áreas de
fraude e segurança no seio dos operadores
móveis e junto das respetivas equipas de
gestão.
10– Quais são os principais benefícios
que a Unitel poderá retirar da sua
eleição para a Presidência do Fórum?
JS: Em primeiro lugar, visibilidade com
o reconhecimento internacional, pois no
cenário mundial a Unitel é um operador de
pequena dimensão e que quase ninguém
conhece.
De seguida a possibilidade de podermos
nos tornar no modelo de actuação para
os outros operadores, na construção e
consolidação de uma estrutura forte e
de uma cultura de fraude e segurança.
Na minha opinião a estrutura que temos
é um bom exemplo daquilo que podemos
mostrar aos outros operadores e de
repente até podemos trazer operadores
que nos queiram visitar e perceber como
é que nos trabalhamos e interagimos com
as outras áreas da empresa e etc.
Outro grande beneficio é a minimização
dos issues de fraude e segurança via troca
de experiências e partilha de informação
com outros operadores. Estes contactos
acabam por ser também uma grande fonte
de treinamento e formação peer-to-peer,
por exemplo: se neste momento a Vodafone
tiver um problema de fraude ou segurança
grave, nós amanhã ficamos a saber o que
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aconteceu e sabendo o que aconteceu
e como eles solucionaram permite-nos
tomar rapidamente acções de prevenção.
Esta é uma prática comum que estamos a
incentivar para todo o grupo: comunicação,
partilha de conhecimento e reciprocidade.
11- Como vê o cenário actual de
fraude e segurança para as empresas de
telecomunicações em Africa?
JS: Em África existe uma exposição elevada
ao risco dos ataques cibernéticos por varias
razões, ausência de conhecimento sobre o
tema, falta de investimento, de estratégia
e de skills técnicos. Nalguns operadores
as próprias estruturas não são robustas
e de uma forma geral há efectivamente
uma despreocupação com os temas de
fraude e segurança, dai que é fundamental
aumentar o sentido ético e de combate
a fraude, reforçar a cultura de fraude e
segurança no seio das organizações e
sobretudo maximizar a colaboração entre
os operadores.
12- Quais são as principais ameaças
para operadores de telecomunicações
em matéria de fraude e segurança em
África?
JS: O AFASG tem em curso uma pesquisa
para a identificação destes factores, mas
neste momento arriscaria mencionar:
1. A Fraude na Interligação, que decorre
do facto de África no mercado de Wholesale
continuar a ter as mais altas taxas de
terminação de chamadas internacionais,
existindo inúmeros transportadores de
tráfego (Carriers) desonestos, que aproveitam
este facto para a exploração de esquemas
de fraude, como sejam a manipulação
da sinalização SS7 e SIP, a alteração do
A-Number, SIM Boxes, OTT Bypass, Single
Ring Solicitation - vulgarmente chamado de
bip, etc.
2. A Fraude Interna é também um problema
muito grave. Em África as empresas são
muito jovens e existe uma cultura mais
aberta e as pessoas muitas vezes não têm
o sentido exacto de responsabilidade e
de facto a propensão para se cometerem
fraudes internas é muito superior, quando
comparado com outras geografias. É
necessário melhorarmos a ética no seio dos
operadores.
3. A Segurança na Sinalização também é
outro tema critico em África e diariamente
os operadores móveis na Europa sofrem
ataques cuja a origem são os operadores
africanos. Muitas vezes os operadores

• Increase participation in the forum by
enhancing the number of African mobile
operators with participation in the group and
creating a continuous operational dynamic.
At this moment the strategy implemented has
already achieved an increase of 42%.
• Share information on fraud and security:
encourage knowledge / experience sharing in
a joint effort to combat fraud and cybercrime
in Africa.
• Identify the critical issues of Fraud and
Security in Africa: focus the forum on the
study and development of strategic initiatives
to mitigate the main Fraud / Security issues on
the continent, helping to define a position of
African operators in the industry.
• Build and consolidate a strong fraud and
security culture to propose operational and
governance models aimed at reinforcing
the position of fraud and security areas
within mobile operators and their respective
management teams.
10- What are the main benefits that Unitel
can take from its election to the Presidency
of the Forum?
JS: Primarly, visibility with international
recognition, because in the world scenario
Unitel is a small operator and that almost
nobody knows.
Then the possibility of becoming the model
for other operators in the construction and
consolidation of a strong structure and a
culture of fraud and security. In my opinion,
the structure we have is a good example of
what we can present the other operators
and we can even bring operators who want
to visit us and understand how we work and
interact with other areas of the company and
so on.
Another great benefit is minimizing fraud
and security issues by exchanging experiences
and sharing information with other operators.
These contacts are also a great source
of training and peer-to-peer training, for
example: if Vodafone has a fraud or serious
security problem at the moment, we will know
what happened the following day, knowing
how they solved the problem allows us to take
prompt action on prevention. This is a common
practice we are encouraging the whole group:
communication, knowledge sharing and
reciprocity.
11- How do you see the current scenario of
fraud and security for telecommunications
companies in Africa?
JS: In Africa there is a high exposure to the
risk of cyber-attacks for several reasons,

lack of knowledge on the theme, lack of
investment, strategy and technical skills. In
some operators the structures themselves
are not strong and in general there is a lack of
concern with fraud and security issues, which
is why it is essential to increase the ethical
and anti-fraud sense, to reinforce the culture
of fraud and security within organizations and
above all to maximize collaboration between
operators.
12- What are the main threats to
telecommunications operators regarding
fraud and security in Africa?
JS: The AFASG has a research in place to
identify these factors, but at this point I would
venture to mention:
1. Interconnection Fraud, which derives
from the fact that Africa in the Wholesale
market continues to have the highest rates
of international call termination, and there
are numerous dishonest traffic carriers, who
take advantage of this to exploit fraud, such as
handling the SS7 and SIP signaling, changing
the A-Number, SIM Boxes, OTT Bypass, Single
Ring Solicitation - commonly called a beep, etc.
2. Internal Fraud is also a very serious problem.
In Africa companies are very young, there is
an open culture and people often do not have
the exact sense of responsibility and in fact
the propensity to commit internal fraud is far
superior when compared to other geographies.
We need to improve ethics within operators.
3. Signaling Security is also another critical
issue in Africa, and mobile operators in
Europe are daily being attacked by African
operators. Quite often African operators have
no concept because it is someone who has
managed to invade their network and uses
it to trigger attacks on other networks and
as a consequence signaling is a very serious
problem that affects African operators from

two perspectives: while originating from these
attacks and as receivers of these attacks.
4. The privacy of client’s data and partners
with focus on Information Security. In
Europe, GDPR (General Data Protection
Regulation) has recently been released, which
is a very tough legislation for companies in
general on how companies should respect the
privacy of customer data, what I anticipate
is that some governments in Africa will
strengthen the legislation based on Europe's
GDPR to thus obtain a source of revenue
through fines imposed on companies and
telecommunications companies by the nature
of their business will be a target for sanctions
and heavy fines.
13- What measures do you consider
to be fundamental to increase security
and strengthen the fight against fraud in
telecommunications?
JS: I consider fundamental:
1. The creation of a Continuous Risk
Management Program for Cybernetic Risk
Management, in order to identify, evaluate,
measure and regularly mitigate the different
risk levels of companies.
2. Investment in technical means of
prevention, monitoring and control;
3. The awareness and education of
employees, partners and customers;
4. The commitment to prevention through
appropriate involvement in the release of
new products / services;
14- At what stage is Unitel?
JS: We are making the path gradually.
The formation of a new Direction is a highly
complex task because it requires a time of
adaptation to meet the company and respond
to its needs and given the lack of specialized
human capital available in the market, the

recruitment and training process takes some
time. We exist since January 2015 (5 years) and
when the Direction was formed the priority
was the monitoring, control and investigation
of fraud. We then improved the securitization
of internal and external perimeters against
cyber-attacks, changed our entire Firewall
infrastructure, and presently we have a
completely new one. Nonetheless, much
remains to be done.
At this point we already have the monitoring
and control mechanisms implemented for
both fraud and security, partial here, because
our main goal is to have a true SOC / SIEM
(Security Operations Center / Security
Incident and Event Management) and we are
also changing the mindset for a Program
Management approach. We launched the
Enterprise Risk Management (ERM) program
and, since the subject of Information
Security is very specific and simultaneously
transversal, we launched the Information
Security Program (ISM), where we will define
all Unitel´s security policies and where we
have several technical and non-technical
projects to be developed in coordination with
other company´s Directions. We also intend
to strongly concentrate on the educational
part with training and awareness, both in
terms of fraud and security.
We are in the initial phase of the Program
Business Continuity Management (BCM) to
assure continuity of operations in the event
that critical business products, services or
activities are affected by different levels of
internal or external events.
Peremptorily, I would like to highlight the
ongoing Physical Security Reduction Program,
which aims to migrate from a security model
that is based on human strength to digital and
electronic surveillance at the level of Sites,
Switching Centers, Headquarters and Stores.
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africanos não têm noção porque tratase de alguém que conseguiu invadir a sua
rede e utiliza-la para desencadear ataques
a outras redes e, portanto, a sinalização
é um problema muito sério que afecta os
operadores africanos sob duas perspectivas:
enquanto originários destes ataques e
enquanto receptores destes ataques.
4. A Privacidade dos dados de clientes
e parceiros com enfoque na Segurança
de Informação. Na Europa lançou-se
recentemente o GDPR (General Data
Protection Regulation), que é uma legislação
muito dura para as empresas em geral
sobre como as empresas devem respeitar a
privacidade dos dados dos clientes, aquilo
que eu prevejo é que alguns governos em
África vão endurecer a legislação com base
no GDPR da Europa para obterem assim
uma fonte de receitas através das multas
aplicadas às empresas e as empresas de
telecomunicações pela natureza do seu
negócio serão um alvo para sanções e
multas pesadas.
13- Que meios considera fundamentais
para aumentar a segurança e
reforçar o combate das fraudes nas
telecomunicações?
JS: Considero fundamental:
1. A criação de um Programa de Gestão de
Risco Contínuo para a Gestão dos Riscos
Cibernéticos, com o objectivo de identificar,
avaliar, medir e mitigar com regularidade os
diferentes níveis de risco das empresas.
2. O investimento em meios técnicos de
prevenção, monitorização e controlo;
3. A consciencialização e educação dos
colaboradores, parceiros e clientes;
4. A aposta na prevenção através de um
envolvimento adequado no lançamento de
novos produtos/serviços;
14– Em que estágio se encontra a Unitel
neste campo?
JS: Nós estamos a fazer o caminho de forma
progressiva. A formação de uma nova Direcção
é uma tarefa de elevada complexidade,
porque exige um tempo de adaptação para
se conhecer a empresa e responder às
suas necessidades e dada a carência de
capital humano especializado disponível
no mercado, o processo de recrutamento
e formação demora algum tempo. Nós
existimos desde Janeiro de 2015 (5 anos) e
quando se formou a Direção a prioridade foi
a monitorização, controlo e investigação de
fraude. Depois melhoramos a securitização
dos perímetros interno e externo contra
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ataques cibernéticos, mudamos toda a nossa
infraestrutura de Firewalls e hoje temos uma
completamente nova. Não obstante, ainda
falta-nos fazer muita coisa.
Neste momento já temos os mecanismos
de monitorização e controlo implementados
quer para fraude quer para segurança,
aqui ainda parcial, porque o nosso grande
objectivo é termos um verdadeiro SOC/
SIEM (Security Operations Center /
Security Incident and Event Management)
e estamos também a mudar o mindset
para uma lógica de Gestão de Programas.
Lançamos o programa de Enterprise Risk
Management (ERM) e dentro do qual, porque
o tema da Segurança da Informação é muito
especifico e simultaneamente transversal,
lançamos o Programa de Segurança da
Informação (ISM) que é onde iremos definir
todas as politicas de segurança da Unitel e
onde temos diversos projectos técnicos e
não-técnicos a serem desenvolvidos em
coordenação com outras Direcções da
empresa. Pretendemos também apostar
fortemente na parte educacional com
formação e awareness, quer em termos de
fraude quer de segurança.
Igualmente estamos na fase inicial do
Programa BCM (Business Continuity
Management), para a garantia da
continuidade das operações no caso de os
produtos, serviços ou actividades criticas de
negócio virem a ser afectados por diferentes
níveis de eventos internos ou externos
Finalmente gostaria de destacar o
Programa de Redução de Custos de
Segurança Física em curso, onde se
pretende migrar de um modelo de segurança
que assenta hoje na força humana para a
vigilância digital e electrónica ao nível dos
Sites, Centros de Comutação, Sede e Lojas.

LISTA DE ABREVIATURAS
AFASG - Africa Fraud and Security Group
BCM - Business Continuity Management
ERM - Enterprise Risk Management
GSM-Global System for Mobile Communications
GSMA - GSM Association
IoT - Internet of Things
ISM - Information Systems Management
LTE - Long Term Evolution
OTT - Over The Top
PRD - Permanent Reference Document
SIP - Session Initiation Protocol
SOC/SIEM - Security Operations Center/
Security Incident and Event Management
SS7 - Signalling System n.º 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications
System

LIST OF ABBREVIATIONS
AFASG - Africa Fraud and Security Group
BCM - Business Continuity Management
ERM - Enterprise Risk Management
GSM - Global System for Mobile Communications
GSMA - GSM Association
IoT - Internet of Things
ISM - Information Systems Management
LTE - Long Term Evolution
OTT - Over The Top
PRD - Permanent Reference Document
SIP - Session Initiation Protocol
SOC/SIEM - Security Operations Center/
Security Incident and Event Management
SS7 - Signaling System n.º 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications
System

Bitcoins em Angola?
BITCOINS IN ANGOLA?

PALAVRAS-CHAVE
Bitcoin, criptomoeda, mineração
KEYWORDS: Bitcoin, crypto coin, mining

BRUNO FREITAS E CELSO PAÍM

Resumo:

Abstract

Para o público em geral, Bitcoin é uma
forma de dinheiro, convencionada como
criptomoeda, com a diferença de ser digital
e não ser emitido por nenhum governo ou
banco central. O Bitcoin é simultaneamente
uma unidade monetária e um sistema de
pagamentos e de liquidação permitindo que
os seus utilizadores transacionem entre si
de forma electrónica e praticamente sem
dependências das instituições financeiras
tradicionais.
Para os nerds, o Bitcoin é um software
open-source, executado através da Internet
numa rede peer-to-peer em que cada nó é
simultaneamente cliente e servidor (como
nos torrents). Não há um servidor central
nem qualquer entidade no controlo da
rede e as comunicações são baseadas em
criptografia avançada.
Inspirado pela crise mundial de 2008, em
que determinados países controlavam a
economia mundial e em funcionamento desde
2009, após ter sido criado como um sistema
alternativo ao modelo financeiro actual, o
Bitcoin tem sido uma das tendências mundiais
para investimento por facilitar transações
online, sendo a forma ideal de pagamento,
por ser rápido, barato e seguro assim como
pelas suas características que lhe permitem
estar protegido contra a inflação e com
independência política, garantindo privacidade
e inclusão financeira. E a questão que fica, é
possível usar Bitcoin em Angola?

For the general public, Bitcoin is a type of
money, conveyed as a crypto coin, with the
difference of being digital and not issued by
any government or central bank. The bitcoin
is simultaneously a monetary unit and a
settlement and payment system, which
allows its users make transactions among
them in an electronic way and practically
without depending on traditional financial
institutions.
For the nerds, the Bitcoin is an opensource software, executed through the
internet on a peer-to-peer network in
which each not is simultaneously client and
server (as in the torrents). There is neither a
central server nor any entity on the network
control and the communication is based on
advanced cryptography.
Inspired by the world crisis in 2008, in
which determined countries controlled
the world economy and working since
2009, after being created as an alternative
system to the present financial model, the
Bitcoin has been one the world trends for
investment for making online transactions
easier, being the ideal payment method,
for being fast, cheap and safe as well as for
its characteristics which allow protection
against inflation and with political
independence, guaranteeing privacy and
financial inclusion. The question that
remains, is it possible to use Bitcoin in
Angola?
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Introdução
P

ara o sistema do Bitcoin funcionar é necessário existirem
vários computadores ligados entre si pela Internet com
o software do Bitcoin instalado. Esse software é responsável por
validar e manter o registo de todas as transferências que são feitas
e por manter um registo de todas as transferências. Para fazer uma
transferência usa-se uma aplicação geralmente instalada num
smartphone, chamada de carteira digital. Essa carteira digital tem
um endereço que pode ser entendido como o número de uma conta
bancária e que para ser utilizada, é necessário ter um código, chave
privada, que só o proprietário possui. Usando a criptografia com
base na chave privada é criada uma assinatura digital que permitirá
autenticar o proprietário da carteira digital.
Exemplificando uma situação em que o utilizador Mandume, queira
fazer uma transferência para o utilizador Bula. O Mandume abriria a
sua carteira digital no seu smartphone, digitaria o valor a transferir
e colocaria como destinatário o endereço do Bula, confirmando a
operação. Essa transferência vai ser enviada pela Internet e vai ser
recebida por um dos computadores que fazem parte da rede peerto-peer do Bitcoin. Este computador vai validar a autenticidade da
operação e garantir que a conta do Mandume não ficará com saldo
negativo. Em caso procedente é feito o registo da transferência,
a qual é partilhado com todos os computadores da rede através
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Introduction
T

he Bitcoin system to work is necessary to have several
computers connected through the internet with the
Bitcoin software installed. This software is responsible for
validating and keeping the record of all the transfers that
are made and for keeping record of all transfers. In order to
make a transfer it is used an application, in general, installed
on a smartphone, called digital wallet. This digital wallet has
an address which can be understood as the number of a bank
account and in order to be used, it is necessary to have a code,
a private key, which only the owner has. Using cryptography as
base in the private key, it is created a digital signature, which
will allow authenticating the owner of the digital wallet.
For instance, a situation in which the user Mandume wants
to make a transfer to the user Bula. Mandume would open
his digital wallet on his smartphone, would type the value to
be transferred and would set the recipient as Bula’s address,
confirming the transaction. This transfer will be sent through
the internet and it will be received by one of the computers
that are part of the Bitcoin peer-to-peer network. This
computer will validate the authenticity of the transaction and
guarantee that Mandume’s account does not remain with a
negative balance. In proceeding case the transfer is registered,

de uma tecnologia chamada de blockchain. Os indivíduos que têm
os seus computadores conectados à rede Bitcoin são chamados
de mineiros e estão espalhados pelo mundo, inclusive em Angola
e são remunerados pelo próprio software de Bitcoin como forma
de incentivo pelo facto de disponibilizarem os seus recursos
(capacidade computacional dos computadores e energia elétrica)
para suportarem a rede Bitcoin.
Existem várias opções para adquirir bitcoins em Angola,
mas antes de tudo é necessário possuir uma carteira digital.
Existem carteiras digitais em que o utilizador fica com as suas
chaves privadas, como a Jaxx, a Exodus, a Copay ou a Mycelium,
com a vantagem de efectivamente gerirem a sua carteira com
maior segurança, mas com alguma complexidade associada,
especialmente para novatos, e outras carteiras digitais em que o
utilizador não fica com as chaves privadas, como a Coinbase ou a
Blockchain.info, que são mais fáceis de configurar e utilizar, porém
com maiores riscos de segurança. De forma geral, aconselha-se
que seja usada uma carteira sem as chaves privadas num momento
inicial para adquirir bitcoins ou para pequenas transferências; para
grandes transferências e para poupanças, é recomendável o uso
de carteiras com as chaves privadas.
Tendo a carteira, para adquirir bitcoins (ou as suas sub-unidades)
em Angola podemos recorrer a compra directa, a um trabalho
remenurado em bitcoins, a vender produtos online ou a minerar
bitcoins, operações explicadas a seguir com base na experiência
dos autores:

1. Comprar bitcoins
É similar à compra de divisas, com a diferença que é feita online. Os
sites mais simples para este efeito e que até permitem transações
em Kwanzas ou através de cartões de crédito internacionais são o
www.localbitcoins.com e o https://www.coinmama.com . Após um
processo de registo, este tipo de sites actuam como um mediador,
geralmente sendo possível procurar por vendedores e efectuar a
compra com segurança.

2. Trabalhar por Bitcoins
Existem diversos sites na Internet anunciando empregos,
projectos e actividades para freelancers como programadores,
webdesigners, etc que são remunerados em bitcoins. Para
referência, partilhamos os sites https://www.xbtfreelancer.com e
https://www.reddit.com/r/Jobs4Bitcoins.

3. Vender produtos
em Bitcoins
Mesmo estando em Angola é possível vender produtos e ser
pago em bitcoins, Existem alguns sites como https://openbazaar.
org e o https://paxful.com que facilitam este processo. Numa das
experiências efectuadas, foi comprado um gift card (cartão de

which is shared with all the computers through a technology
called blockchain. The individuals who have their computers
connected to the Bitcoin network are called miners and they
are spread throughout the world, including in Angola and they
are paid by the own Bitcoin software as an incentive for making
the resources available (computer computational capacity and
electricity) to support the Bitcoin network.
There are several options to acquire Bitcoins in Angola,
but before everything, it is necessary to have a digital wallet.
There are digital wallets in which the user keeps his or her
private keys, such as Jaxx, Exodus, Copay or Mycelium, with
the advantage of effectively managing their wallets with major
security, but with some associated complexity, especially for
newbies. There are other digital wallets, in which the user does
not keep the private keys, such as Coinbase or Blockchain.info,
they are easier to set up and use, although with more security
risks. Generally, at first it is advised to use a wallet without
private keys to acquire bitcoins or for small transfers; for
major transfers and for savings, it is advisable to use wallets
with private keys.
Having the wallet to acquire bitcoins (or its sub-unities)
in Angola we can choose between direct purchasing, a job
paid in bitcoins, selling products online or mining bitcoins,
these transactions are explained below based on the author’s
experience:

1. Purchase Bitcoins
It is similar to purchase foreign currency, with the difference
that it is made online. The simplest sites for this purpose, which
even allow transactions in Kwanzas or through international
credit cards are www.localbitcoins.com and https://www.
coinmama.com. After a register process, this type of sites act as
a mediator, generally being possible to look for sellers and safely
purchase it.

2. Work for Bitcoins
There are several sites on the Internet advertising jobs,
projects and freelancer activities such as programmers,
webdesigners, etc which are paid in bitcoins. For a reference,
we share the sites https://www.xbtfreelancer.com and https://
www.reddit.com/r/Jobs4Bitcoins.

3. Sell products in bitcoins
Even being in Angola it is possible to sell products and to
be paid in bitcoins. There are some sites such as https://
openbazaar.org and https://paxful.com, which make this
process easier. In one the experiences carried out, a gift card
from the Playstation Network was bought at a shop in Luanda
(paid in Kwanzas) and it was sold at the site Paxful by 80% of
its value, but in bitcoins.
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oferta) da PlayStation Network numa loja em Luanda (pagamento
em Kwanzas) e vendido no site Paxful por cerca de 80% do seu
valor, mas em bitcoins.

4. Minerar bitcoins
De forma resumida, minerar é o processo de disponibilizar um
computador para participar das transações das criptomoedas
como o bitcoin, o que traz associada uma remuneração em
criptomoedas em função das capacidades computacionais e o
tempo disponibilizado. Como o custo de energia em Angola é mais
baixo do que em muitos países do mundo e o acesso à Internet
com boa conexão é possível a um preço relativamente barato
(como a Net da Unitel), compensa bastante porque conseguimos
ter rentabilidade mesmo quando o valor das criptomoedas baixa.
Uma outra vantagem da mineração é o facto de termos de fazer
a configuração apenas uma vez e depois não precisamos de fazer
mais nada a não ser esperar que as criptomoedas sejam enviadas
para a nossa carteira digital. A grande dificuldade é a aquisição dos
computadores e componentes necessários para fazer mineração.
Depois de adquirirmos as criptomoedas e a partir de Angola
podemos:
a) Fazer Compras Online, em sites como o www.amazon.com,
utilizando os cartões de oferta;
b) Transportar bens para Angola, através de sites como o https://
www.shipito.com;
c) Fazer o cashout. Até ao início de 2019, existia em Angola uma
startup fintech chamada Angobit que permitia o cashout directo
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4. Mining bitcoins
Briefly, mining is the process of making a computer
available to participate in the cryptocurrency transactions,
such as bitcoin, what brings an associated remuneration in
cryptocurrencies based on the computational capacities
and the time spent. As the energy cost in Angola is lower
than many other countries and the internet access with a
good connection is possible at a reasonable price (such as
the Unitel Net), it is really worth because we can profit even
when the crypto coins value is low. Another advantage of
mining is the fact that we need to set up only once and after
we do not need to do anything, but wait for the crypto coins
to be sent to our digital wallet. The greatest difficulty is the
acquisition of the necessary computers and components to
do the mining.
After acquiring the crypto coins and from Angola we can:
a) Online shopping, at sites such as www.amazon.com,
using the sale cards;
b) Transport assets to Angola, through sites such as
https://www.shipito.com;
c) Cash out. Until the beginning of 2019, there was in
Angola a fintech startup called Angobit, which allowed the
cash out directly in Kwanzas, although BNA considered the
startup and its services illegal for operating without the
proper license. It is still possible to cash out in Kwanzas or in
foreign currencies through sites such as www.localbitcoins.
com and https://spectrocoin.com where it is possible to
sell bitcoins and the value is transferred directly to a bank
account in Angola or abroad. In some countries, including

para Kwanzas, entretanto o BNA considerou a startup e seus
serviços como ilegais por esta operar sem a devida licença. Mas
continua a ser possível fazer o cashout para Kwanzas ou divisas
através de sites como o www.localbitcoins.com e o https://
spectrocoin.com nos quais é possível vender os bitcoins e o valor
ser transferido para uma conta bancária em Angola ou no exterior.
Em alguns países, inclusive em destinos frequentes de angolanos,
como a África do Sul, Brasil e Portugal, já é possivel fazer o cashout
de bitcoins em divisas directamente de um ATM.

Investir
No mercado financeiro convencional temos o que chamamos de
IPO que podemos resumir como uma angariação de fundos para
que se consiga implementar um determinado projecto. No mundo
das criptomoedas existem as ICOs que servem para o mesmo fim
só que o investimento em é feito em criptomoedas. Por exemplo
está em curso a ICO de uma casa de câmbio focada no continente
Africano (www.kubitx.com). Também é possível adoptar uma
estratégia de investimento que passa por fazer poupanças em
bitcoins e aliar à cashouts em função da taxa de câmbio.

Desafios e Oportunidades
com o uso de Bitcoin em Angola:
No caso de Angola, são identificados desafios gerais que passam
pela:
- Falta de literacia digital da maioria da população angolana
- Falta de uma cultura / awareness em segurança da informação
- Falta de regulamentação especifica no sector das TICs e
financeiro
No contexto macro-económico actual, o uso de Bitcoin cria
oportunidades para:
- Diversificar as formas de obtenção de divisas
- Garantir a inclusão financeira, porquanto, qualquer cidadão
poderá ter a sua carteira digital e efectuar transações com alcance
internacional e praticamente sem taxas
- Garantir o carregamento dos cartões de crédito internacionais
(VISA e Mastercard)
- Providenciar alternativas ágeis na transferência de valores para
o exterior para por exemplo ajuda familiar, pagamento de propinas,
tratamento médico, etc...

Tendências
Actualmente assistimos a uma proliferação de criptomoedas
como Monero, Ethereum e Nano, só para citar algumas, mas
que ainda não têm o mesmo grau de adopção que tem o Bitcoin.
Também têm surgido diversos sistemas alternativos de pagamento
como o Mobile Money, havendo casos de sucesso de operadoras
telefónicas ou gigantes da indústria como a Google, a Apple, a
Samsung, ou o Facebook que já têm ou estão a desenvolver o seu
próprio sistema de pagamentos.
A maior parte das criptomoedas são planeadas para diminuírem
a produção de novas moedas ao longo do tempo, definindo assim
um número máximo de moedas que entrarão em circulação. Isso
reproduz a escassez que gera o valor de metais preciosos como

frequent destinations for Angolans, such as South Africa,
Brazil and Portugal, it is possible to cash out bitcoins in
foreign currencies directly from an ATM.

Invest
In the conventional financial market, there is what is called IPO
which can be summarized as a fundraising in order to implement
a determined project. In the cryptocurrency world, there are
ICO’s which have the same purpose, but the investment is
made in crypto coins. For instance, it is ongoing an ICO of an
exchange focused in the African continent (www.kubitx.com).
It is also possible to adopt an investment strategy, which goes
through savings in bitcoins, and it allies cash out based on the
exchange rate.

Challenges and Opportunities of
using Bitcoin in Angola:
In the case of Angola, the identified general challenges are:
- Lack of digital literacy in the majority of the Angolan
population;
- Lack of security information awareness;
- Lack of specific regulation in the TIC’s and financial sector.
On the present macroeconomic context, the use of Bitcoin
creates opportunities to:
- Diversify the ways of obtaining foreign currencies;
- Guarantee the financial inclusion, as any citizen could
have his or her digital wallet and make transactions with
international range and practically without taxes.
- Guarantee the loading of international credit cards (VISA
and MasterCard)
- Provide agile alternatives to transfer values abroad, for
example family support, payment of student fees, medical
treatment, etc…

Trends
Nowadays, we watch a proliferation of crypto coins such as
Monero, Ethereum, and Nano, just to cite some of them, but
they do not have the same degree of adoption as the Bitcoin
does. In addition, several alternative payment systems have
arisen such as Mobile Money, with cases of success of mobile
phone carriers or gigantic corporations such as Google, Apple,
Samsung or Facebook, which have or are developing their own
payment system.
Most part of the crypto coins are planned to reduce the
production of new currencies throughout the time, defining,
this way, a maximum number of currencies, which will be in
circulation. This reproduces the scarcity, which generates
the value of the precious metals such as the gold and avoid
hyperinflation. The Bitcoin system was developed to be
produced only 21 million units worldwide, this number will be
reached within 120 years.
The cryptocurrencies have a dark side, which is the tracking
difficulty, a factor that has been used by cybercriminals who
adopted them as payment for their illicit activities; this has
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o ouro e evita a hiperinflação. O sistema Bitcoin foi desenvolvido
para que sejam produzidas apenas 21 milhões de unidades em todo
o mundo, valor que deverá ser atingido daqui a 120 anos.
As criptomoedas têm um lado sombrio, que é a sua dificuldade
de rastreamento, factor que tem sido muito utilizado por
cybercriminosos que as adoptaram como moeda de pagamento
para as suas actividades ílicitas; o que tem trazido desafios para
garantir o seu uso seguro, resultando em esforços concertados de
governos à nível mundial através de sistemas e mecanismos como
o AML (Anti Money Laundering- Anti Lavagem de Dinheiro) e KYC
(Know Your Customer - Conheça o seu cliente). Em diversos países
já existe a preocupação séria em se regulamentar a utilização de
bitcoins e outras criptomoedas, sendo o exemplo mais recente,
o da Receita Federal do Brasil que já anunciou que a partir de
agosto de 2019, todas as transações feitas em bitcoins deverão ser
declaradas para efeitos do Imposto de Renda.

brought challenges to guarantee their secure use, resulting in
world government concentrated efforts through mechanisms
and systems such as AML (Anti Money Laundering) and KYC
(Know Your Customer). In several countries, there is already
a serious concern in regulating the use of bitcoins and other
cryptocurrencies, being the most recent example, the one from
Receita Federal do Brasil, which announced that as of August
2019, all the transactions made in bitcoins should be declared
for effects of Income Tax.

CONCLUSÃO
CONCLUSION

Embora hajam aspectos riscos relacionados com a segurança,
no contexto Angolano, o Bitcoin pode ser utilizado para pagar
produtos ou serviços que são vendidos fora do país, como
se fossem divisas e representa uma grande oportunidade
quer para investidores como para utilizadores 'comuns'.
Assim como a cotação de moedas tradicionais, o valor do bitcoin
varia de acordo com a demanda. Quanto maior a procura, maior
o valor, sendo que à data de redacção deste artigo, 1 bitcoin
valia cerca de 5.800 dólares norte-americanos e apresentava
altos retornos. Apesar disso, especialistas em finanças ainda
consideram o investimento em bitcoin como de alto risco,
afinal, não há garantias de que o valor da moeda crescerá ao
longo do tempo.

Althoughthere are riskyaspects relatedtothe security, intheAngolan
context, Bitcoin could be used to payfor products and services, which
are sold abroad, as if they were foreign currencies and it represents
a great opportunity either for investors or for “regular” users.
As the exchange rate of traditional currencies, the value of bitcoins
fluctuates according to the demand. The bigger the demand, the
higher is the value, at the day this article was written, 1 bitcoins
was worth 5.800,00 dollars and it presented high returns. Despite
of this, financial experts still consider the bitcoin a high risk
investment, eventually, there are no guarantees that its value will
increase throughout the time.
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Resumo:

Abstract

O presente artigo tem como objectivo
descrever os marcos importantes do projecto
de Registo de Clientes, desde a sua génese
até Dezembro de 2018, cumprindo desta
forma com o Decreto Executivo Conjunto
n.º 20/14, que prevê a obrigatoriedade
do registo de todos os cartões SIM. Para
que o processo ganhasse forma, foram
vivenciadas as seguintes etapas: Concepção
dos objectivos de registos, Recrutamento
de 300 colaboradores, Evolução numérica
anual e Inovação Tecnológica.
Ao longo desta jornada encontramos
vários desafios tais como: gestão do projecto,
organização, dedicação, cooperação de
várias direcções e empenho que, de forma
disciplinada, ajudaram a efectivar com êxito
o Processo de Registo de Clientes.

The present article aims to describe
the main milestones of the Customer
Registration project, from its inception
up to December 2018, thus fulfilling with
Joint Executive Decree No. 20/14, which
provides for the compulsory registration
of all SIM cards. In order for the process
to take shape, the following stages were
experienced: Conception of records
Objectives, Recruitment of 300 employees,
Annual numerical evolution, Technological
innovation.
Throughout this process we find certain
challenges such as: management, organization,
dedication, cooperation of several Directorates
and commitment that, in an orderly manner,
helped to successfully complete the Process
of Customer Registration.
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Introdução
P

ara cumprir com as exigências do
Decreto Executivo Conjunto n.º
20/14 de 20 de Janeiro, a Unitel implementou
um vasto leque de soluções tecnológicas e
plataformas, desde a blindagem do sistema
em loja até a criação de uma app, que
permite o registo dos números nos Agentes,
Brigadas, etc.
O Projecto de Registo de Clientes surge
em Junho de 2014 e no seu auge, a força de
trabalho chegou a mais de 300 colaboradores
alocados na antiga sede na Maianga. A
Secção de Cadastramento de Clientes, na
altura assim denominada, registou em média
2.000.000 de clientes por ano.
A Unitel foi a única operadora que alcançou
os objectivos definidos no Decreto Executivo
Conjunto n.º 20/14, com uma taxa de sucesso
de registo de 99% da base total dos clientes
e implementou mecanismos que garantem o
registo de futuros clientes.

O que é o Registo
de Clientes?
O registo de clientes é um processo
desenhado para os prestadores de serviços
de telecomunicações e seus agentes, que
visa a actualização e registo de todos os
dados de clientes numa base de dados,
garantindo a anexação de um documento de
identificação válido.
Consideraram-se válidos os seguintes
documentos de identificação:

• CIDADÃOS NACIONAIS:
o Bilhete de Identidade
o Carta de Condução (SADC)
• CIDADÃOS ESTRANGEIROS:
o Passaporte com visto válido
o Cartão de Residente
• ENTIDADES COLECTIVAS:
o Alvará Comercial
o Cartão de Contribuinte.

Desafios
O grande desafio foi, sem dúvida,
acreditarmos que seria possível alcançarmos
o registo de toda base de clientes Unitel,
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Introduction
T

o comply with the requirements of Joint
Executive Decree
No. 20/14 of 20th January, Unitel has
implemented a broad-ranging set on the
platform technology solutions, from in-store
system shielding to a smart solution, a Mobile
Application, which allows the registration
numbers of the Agents, Brigades, etc.
The Customer Registration Project
appeared in June 2014, in Maianga, where
the workforce reached 300 employees. The
Customer Registration Section, registered an
average of 2,000,000 customers per year.
Unitel was the only operator that achieved
the goals in the Joint Executive Decree

No. 20/14, with a success rate of 99% of
the total customer base and implemented
mechanisms to ensure the registration of
future clients.

What is Customer
Registration?
Customer registration is a process made
for telecommunication service providers and
their agents, which aims to update and record
all customer data in a database, providing the
attachment of a valid identification document.
The following identification documents
were considered valid:

mas para tal, foi necessário investirmos
em plataformas e um elevado número de
recursos humanos.
Em 2014, o Processo de Registo de
Clientes arrancou com 28 colaboradores.
Registaram-se neste período cerca de
146.000.
Em 2015, o número de colaboradores
cresceu para 112. Neste período, a Unitel fez
o lançamento do KTA, a aplicação Mobile,
criou as brigadas móveis institucionais para
o registo de clientes. Registaram-se cerca
de 2.800.000.
Em 2016, foi atingido o objectivo de
recrutamento para a Secção de Registo
de Clientes com 302 Colaboradores,
implementou-se o novo modelo de
digitalização em Lojas, que teve impacto
no aumento de processos em KTA para
serem validados pelo BackOffice Maianga,
registaram-se neste período cerca de
6.500.000 clientes.
No decorrer do processo de Registo de
clientes, o Call Center teve a oportunidade
de contribuir, efectuando inúmeras
chamadas Outbound aos nossos clientes,
garantindo a sua quota parte no sucesso do
projecto.
Entre Março de 2016 a Dezembro de
2017, estiveram envolvidos mais de 600
colaboradores e foram realizados mais de
650.000 contactos telefónicos no sentido
de incentivar / persuadir o cliente para que
efectuasse o registo do seu número.
Em 2017, o número de Colaboradores
reduziu para 258, atingimos cerca de
9.500.000 clientes com registo completo
face à base total de cerca de 10.000.000
clientes Unitel. Em Março do mesmo ano,
iniciaram-se as brigadas de penetração
DLO+DAC, onde os nossos valentes
colaboradores, revestidos no espírito
e desafios da nossa grande Unitel,
incansavelmente percorreram e trilharam
mercados, zonas de difíceis acessos para
registar os nossos clientes, o que também
contribuiu massivamente para o grande
sucesso nas vendas. A estes destemidos
“guerreiros” que, fazendo sol, chovendo ou
passando fome, jamais abdicaram de ver
o seu objectivo cumprido, vai o nosso mais
enaltecido MUITO OBRIGADO!
Ainda no mesmo ano desenvolveu-se
uma página web que permitia remotamente
consultar o estado de registo do seu número,
o que foi um grande benefício para os nossos
clientes em missões diplomáticas.
Em Dezembro de 2018, o projecto de
Registo de Clientes, contava com apenas

• NATIONAL CITIZENS:
o Identity Card
o Driving License (SADC)
• FOREIGN CITIZENS:
o Valid Passport with valid visa
o Resident Card
• COLLECTIVE ENTITIES:
o Commercial Permit
o Taxpayer Card

Challenges
our biggest challenge was undoubtedly
believed that it would be possible to achieve
the registration of all Unitel customer base,
but it was necessary to invest in platforms
and a large number of human resources.
In 2014, the Customer Registration
Process started with 28 employees. Over

this period there were about 146,000.
In 2015, the number of employees increased
to 112. In this period, Unitel launched the KTA,
a Mobile application, created the institutional
mobile units for customer registration. There
were about 2,800,000.
In 2016, the recruitment target for the 302
Employees Registration Section was reached,
the new scanning system was implemented
in stores, that had an impact in the increase
of processes in KTA to be validated by
BackOffice Maianga, approximately 6,500,000
clients were registered in this period.
In the Customer Registration process, the Call
Center had the opportunity to contribute, making
numerous Outbound calls to our customers,
ensuring their share in the success of the project.
Between March 2016 and December 2017,
more than 600 employees were involved and
more than 650,000 telephone contacts were
made to encourage / convince the customer
to register their number.
In 2017, the number of Employees reduced to
258, we reached about 9,500,000 customers
with full registration compared to the total
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105 Colaboradores, sendo que atingimos
99% da base total de clientes Unitel com
registo completo, que corresponde a cerca
de 9.800.000 clientes. Implementou-se o
novo fluxo via Mobile para automatização
do registo, sem necessidade da
intervenção manual do BackOffice,
garantindo assim maior celeridade na
conclusão dos registos.
Para a efectivação do Processo de Registo
de Clientes tendo em conta os objectivos
traçados pela empresa foi necessário o
apoio de varias direcções. Aproveitamos
esta oportunidade para endereçar os
nossos agradecimentos pelo compromisso
e colaboração.

Constrangimentos
Os constrangimentos encontrados foram:
a. Elevado número de Clientes que não são
portadores de documentos de identificação
válidos;
b. Clientes com Certificado de Óbito.

Tendências
Depois de ultrapassados os desafios
já mencionados, a prioridade e foco
passou a ser de garantir com maior rigor a
Qualidade da Base de Dados dos Clientes,
uma vez que ainda vivenciamos algumas
situações anómalas, associadas ao tema da
Confidencialidade.
Com a conclusão oficial, a 31 de Dezembro
de 2017, do processo de registo, o foco neste
momento é a optimização dos processos
e procedimentos, melhoria tecnológica
da solução implementada, identificação
de potenciais situações que possam
comprometer o processo de registo e a
qualidade dos dados dos clientes.
SIGLAS/ ACRÓNIMOS
KTA - Kofax Total Agility
SADC - Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral

base of about 10,000,000 Unitel customers.
In March of the same year, the DLO + DAC
penetration brigades were started, where our
brave employees, consonant with the spirit and
challenges of our great Unitel, have tirelessly
covered and followed market paths, areas of
difficult access to register our customers, which
contributed massively to the great success in
sales. To these fearless "warriors" who overcome
hell or high water, starvation, at no time forsaken
to see their goal fulfilled, here is our THANK YOU!
In the same year, a web page was developed
which allowed us to remotely check the
registration status of their number, this was
a major benefit for our clients in diplomatic
missions.
In December 2018, the Customer Registration
project had only 105 Employees, and we have
reached 99% of Unitel's total customer base,
with a total of 9,800,000 customers. A new
Mobile stream was implemented for registry
automation, without the need for manual
intervention of BackOffice, in order to ensure
greater expediency in the registration outcome.
To carry out the Customer Registration
Process taking into consideration the goals set
by the company, it was necessary support of
several departments. We seize this opportunity
to thank you for having been with the Customer
Registration Section on this journey.

Constraints
the constraints were:
a. The high number of customers who do
not carry valid identification documents;
b. Customers with Death Certificate.

Trends
After overtaking the above challenges, the
priority and focus is to ascertain more precisely
the Quality of the Customer Database, since
we still experience some abnormal situations,
related to the topic of Confidentiality.
The official conclusion of the registration
process on 31 December 2017, the current focus
is the optimizing processes and procedures,
technological improvement of the implemented
solution, identification of potential situations that
can compromise the registration process and the
quality of customer data.
ABBREVIATIONS/ ACRONYMS
KTA - Kofax Total Agility
SADC - Southern African
Community
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A Logística na Unitel
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Introdução
A

Introduction
T

existência de produção de bens e serviços não significa,
obviamente, a sua utilização e consumo, mesmo que
sejamos possuidores dos meios de pagamento necessários à sua
aquisição.
De facto, é evidente que só produzir não é suficiente. É necessário e
imprescindível que os bens ou serviços cheguem aos consumidores
finais onde quer que eles estejam. Todo esse processo de criação de
condições para que os bens e serviços alcancem todos os clientes
e consumidores, carece de um conjunto de ações e procedimentos,
realizados pela actividade da logística de distribuição, constituindo
um elo de ligação entre a produção e o consumo.
No ramo empresarial, a logística é a parte que administra o
armazenamento eficiente dos bens, a cadeia de abastecimento e o
fluxo de equipamentos de uma empresa, bem como as informações
relacionadas, do ponto de origem até ao ponto de destino, de forma
planeada, organizada, visando a satisfação das necessidades da
empresa e dos seus clientes.
No contexto da Unitel, a logística é assente em dois pilares:
Armazenamento e Distribuição. Todos os bens, materiais e
equipamentos necessários ao funcionamento da empresa, são
inseridos na cadeia de abastecimento, visando serem entregues
no destino final em perfeito estado de conservação, no menor
tempo e com o mínimo de custos, combinando o binómio
eficiência - eficácia e tendo como desiderato a plena satisfação
das necessidades do cliente final, devendo para nós, o cliente
estar em primeiro lugar.

he existence of goods and services production does
not mean, obviously, its use and consumption, even
if we have means of payment necessary to their acquisition.
In fact, it is evident that only producing is not enough. It
is necessary and indispensable that the goods and services
reach the end consumers wherever they are.
All this condition creation process so the goods and
services reach all the clients and customers lacks a set
of procedures and actions, carried out by the activity
of distribution logistic, constituting a connecting link
between production and consumption.
In the corporate field, logistics is the part which administrates
the efficient storage of goods, the distribution chain and
the equipment flow of a company, as well as the information
related to the point of origin and the point of destination, in
a planned and organized way, aiming to satisfy the needs of a
company and its clients.
In the Unitel context, logistic is founded in two pillars:
storage and distribution. All the goods, materials and
equipment necessary for the operation of the company are
inserted in the distribution chain, aiming to be delivered at
the final destination in perfect conditions, in the shortest
time and with minimal costs, combining the binomial
efficiency – effectiveness and having as a desideratum the
full satisfaction of the end client’s needs, for us the client
always comes first.

Breve Descrição

Brief Description

Tendo como matriz primária, nos dois vectores, o armazenamento
e a distribuição, existe um conjunto de actividades que são o
sustentáculo da operação.
No processo de armazenamento, são efectuadas as actividades
de descarga, conferência, recepção, arrumação (stock, fluxo e
crossdocking), picking, consolidação, preparação, embalamento,
expedição, carga e inventário.

Having as a primary matrix, on vectors, the storage and
distribution, there is a set of activities which is the mainstay
of the operation.
In the storage process the following activities are
effectuated: unloading, conference, reception, storage (stock,
flow and crossdocking), picking, consolidation, preparation,
packing, expedition, cargo and inventory.
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A arrumação, por exemplo, visa alocar os materiais nas
posições das racks ou pilhas americanas, de forma a possibilitar
a correcta disposição do stock em espaços adequados, em
dimensão, conservação e de fácil acessibilidade, permitindo a
optimização dos fluxos de entrada e saída dos materiais.
O picking incide no processo de separação e preparação de
pedidos.
Já a consolidação é o método ou técnica que consiste em agrupar
diversas mercadorias e cargas que possuam um destino comum,
conformando o material em físico com o sistema, e as quantidades.
No vector distribuição, são parte integrante dos processos, as
actividades de crossdocking, distribuição / transporte, entrega e
recolha, carga e descarga.
O crossdocking tem o foco na expedição de material do Armazém
Central até ao Polo Logístico (Hub), onde é feita a redistribuição por
via do transporte capilar.
O património logístico é hoje composto por uma área de
armazenagem construída de cerca de 5.500 m2, tendo a sua base
em Luanda (área Talatona 2700 m2 + Viana 1400 m2), e com dois
polos logísticos, Lubango (área 700m2) e Benguela (área 700 m2).
A distribuição a nível de Luanda é realizada por meio de uma frota
própria constituída por 8 viaturas e a nível das restantes províncias
o serviço é terceirizado.
A distância percorrida via terreste atinge mais de 300.000 km /
ano, o que equivale a dar cerca de 7 voltas à terra seguindo a linha
do equador; mais de 2.800 minutos de voo (envios aéreos para
Cabinda), equivalente a ida e volta para a Lua.
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Storage, for example, aims to allocate materials on the positions
on the racks or American piles, in order to make possible
the correct stock disposition in proper spaces, in dimension,
conservation and easy access, allowing the flow optimization of
incoming and outgoing materials.
Picking concerns about the process of separating and preparing
orders.
Consolidation is the method or technique which consists
in gathering several goods and cargo which have a common
destination, adjusting the physical material with the system and
the quantities.
In the distribution vector the following are part of processes:
crossdocking activities, distribution / transport, delivery and
collection, loading and unloading.
Crossdocking is focused on the expedition of the material from
the Central Warehouse until the hub, where the redistribution is
made by capillary transport.
The logistic assets today is composed by a built storage area of
around 5,500 m2, having its headquarter in Luanda (Talatona area
2,700 m2 + Viana 1,400 m2), and two hubs, Lubango (700 m2) and
Benguela (700 m2).
The distribution in Luanda is made by own fleet constituted of 8
cars and in the other provinces the service is outsourced.
The distance traveled in land reaches more than 300,000 km
/ year, it means 7 laps around the Earth at the Equator latitude,
more than 2,800 minutes of flight (air deliveries to Cabinda), it
means a round trip to the Moon.

Percurso

Route

De 2001 a 2018, a logística na Unitel percorreu diferentes fases
na sua evolução, e é importante realçar:

From 2001 to 2018, the Unitel logistic covered different phases
in its evolution, and it is important to highlight:

2001
Início de actividade no
armazém da Bróz Tito

2007
Entrada em funcionamento
do armazém central de
Talatona com suporte no
sistema SAP

2010
Reengenharia Logistica
Introdução da gestão ao
número de série

2013
Entrada em funcionamento
do Polo Logistico do
Lubango

2014
Entrada em funcionamento
do Polo Logístico de
Benguela

2016
Entrada em funcionamento
do Armazém de Viana
(Business continuity)

O principal cliente interno da logística, a outrora denominada DLO,
hoje DVS, teve igualmente um crescimento assinalável e actualmente
conta com 116 pontos de entrega física (Lojas), divididos entre Luanda
e as remanescentes 17 províncias. A acrescer a estes clientes existem
os 18 centros de comutação, os diversos edifícios (escritórios), e os
fornecedores externos de serviços.
No decorrer desta jornada, e não obstante os esforços que têm
vindo a ser encetados para a recuperação das estradas do país,
este foi e ainda é um dos principais desafios logísticos em Angola.
Neste contexto, o estado de conservação das vias a nível nacional,
o trânsito e o ordenamento da cidade de Luanda são factores de
constrangimento que nos colocam à prova diariamente.
Em 2006 o transporte dos produtos da única loja existente fora
de Luanda, a do Lubango, era efectuado por via aérea, com todas
as dificuldades inerentes a este processo, desde a reduzida oferta
de prestadores de serviço, bem como a própria qualidade do
serviço oferecido.
Só a partir de 2008, e já com as lojas no Lubango, Benguela e
Huambo em funcionamento, foi possível efectuar o transporte
por via terrestre com algum grau de fiabilidade no processo,
permitindo assim melhorar e controlar os tempos de entrega. Em
2010 verificou-se o boom na construção de lojas. Foram um total
de 23 espaços físicos, o que aumentou para o dobro do que era o
parque imobiliário existente à data. Para a logística representou
um desafio, que culminou na reengenharia dos processos
logísticos, e que esteve na génese dos polos logísticos (Lubango
em 2013 e Benguela 2014) assim como a introdução de novos

The main internal client of logistic, once denominated DLO,
today DVS, had equally a remarkable growth and nowadays
counts on 116 points of physical delivery (shops), divided
between Luanda and the other 17 provinces. Adding to these
clients, there are 18 commutation centers, several buildings
(offices), and the external service suppliers.
Throughout this journey, and notwithstanding the efforts
which have been made to recover the roads of the country, this
was e still is one of the main logistic challenges in Angola. In
this context, the condition of the roads in the whole country,
the traffic and the Luanda city planning are factors which
constrain and test us every day.
In 2006 the product transport from the only existing shop out
of Luanda, the one from Lubango, was made by air, with all the
difficulties intrinsic to this process, since the reduced offer of
service providers, as well as the quality of the service offered.
Only as of 2008, already with shops in Lubango, Benguela and
Huambo in operation it was possible to carry out the transport
overland with a certain degree of reliability on the process,
allowing this way improve and control the delivery time. In
2010 there was a boom in the construction of shops. There
were 23 new physical spaces, what doubled the housing stock
at that time. For the logistic it represented a challenge, which
culminated in the reengineering of the logistic processes, and
it was in the origin of the logistic Hubs (Lubango in 2013 and
Benguela in 2014) as well as the introduction of new concepts
such as the capillary transport (which is the fragmentation
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conceitos como o do transporte capilar (que é fragmentação do
transporte primário), logística inversa (que consiste no retorno
dos bens pós-venda), crossdocking e reformulação de outros
processos anteriormente mencionados. Posteriormente surge o
Business Continuity (onde o principio subjacente é o garante da
continuidade do negócio) com o armazém de Viana em 2016.
No presente, a Logística, atende a um conjunto de clientes
internos que são parte integrante das diversas áreas da empresa,
sejam elas relacionadas com a área Técnica, a Responsabilidade
Social, o Suporte ou a área Comercial.

of the primary transport), inverse logistic (which consists
in the return of the goods after sales), crossdocking and
reformulation of other processes previously mentioned. After
that arises the Business Continuity (where the subjacent
principle is what guarantees the continuity of the business)
with the Viana warehouse in 2016.
Nowadays, the Logistic assists a set of internal clients which
are integral part of several areas of the company, whether
they are technical, Social Responsibility, Support or the
Commercial area.

Tendências

Trends

Vencidas as etapas da expansão da rede e dos pontos de venda, a
Logística acompanha o avanço da tecnologia e da inovação, sendo
este um dos pilares da Unitel.
O cliente em primeiro lugar é o trilho a perseguir para uma
experiência de logística mais rápida e eficiente. Tem vindo a crescer
mundialmente a quantidade de bens que podem ser comprados
online, especialmente no mercado de B2B Isto está a levar a uma
necessidade de soluções logísticas omnicanal B2B. Ainda que a um
ritmo bastante inferior, em Angola também já se vai verificando
algum crescimento neste sector.
As pessoas continuarão a estar no centro da logística, mesmo que
tendências como a robótica e a automação, venham a redefinir a
estrutura da força de trabalho no futuro. As tarefas muito repetitivas
e fisicamente exigentes vão ser ajudadas pela tecnologia, permitindo
que as pessoas se dediquem a outras tarefas que requeiram gestão,
análise e inovação. Conceitos de trabalho digital vão ser necessários
para atrair e reter o talento da geração Millennial na indústria da
logística, assim como para apoiar a força de trabalho.
A nível da distribuição e tendo em conta o crescimento que o
país tem estado a vivenciar, existe um caminho a ser construído,

Overcoming the network expansion and points of sale stages,
the Logistic follows the advance of technology and innovation,
being this one of the pillars of Unitel.
Clients always comes first is the track to be followed for a
faster and more efficient logistic experience. Increasing in the
whole world the quantity of goods which can be purchased online,
especially in the B2B market, this is leading to a necessity of B2B
omnichannel logistic solutions. Although at a much slower pace,
there is also in Angola a growth in this sector.
People will continue to be in the center of logistics, even if
trends such as the robotics and the automation come to redefine
the structure of the workforce in the future. The repetitive and
physically demanding tasks will be assisted by technology,
allowing people to dedicate to other tasks which demand
management, analysis and innovation. Concepts of digital work
will be necessary to attract and retain the talent of the millennial
generation in the logistic industry, as well as to support the
workforce.
At the level of distribution and taking into account the growth
the country has been living, there is a way to be built, namely in

nomeadamente no campo dos serviços multimodais (rodoviário,
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo) que permitem a possibilidade
do transporte combinado, e nalguns casos intermodal, ferrovia/
rodovia: a partir de terminais ferroviários, com ligação à rodovia
e os serviços intermodais directamente conexos; marítimo/
terrestres, que se podem encontrar no próprio terminal marítimo
onde se processa a transferência modal e todo o restante
despacho de carga. Neste momento, a este nível, são ainda muito
embrionárias as infraestruturas de logística no País. O caminho a
percorrer ainda se configura longo.
A actual oferta logística é composta por um elevado número
de pequenos players com uma oferta pouco abrangente,
perspectivando-se, contudo, a entrada de novos operadores
com soluções de logística integrada e competências mais
desenvolvidas, tanto em abrangência e profundidade, como
em qualidade. Este novo paradigma na oferta logística nacional
fará aumentar o recurso ao outsourcing e previsivelmente, o
desempenho global das cadeias de abastecimento

the field of the multimodal services (road, railway, fluvial, maritime
and air) which allow the possibility of combined transport, and in
some cases intermodal, railway/road: from railway terminals,
connected to the roads and the intermodal services directly
related; maritime / terrestrial, which can be found in the own
maritime terminal where the modal transference is processed and
all the rest of the cargo dispatch. At this moment, at this level,
the logistic infrastructures in the country are still embryonic. The
path to cover is still long.
The present logistic offer is composed by an elevated number of
small players with an not so comprehensive offer, forecasting the
entrance of new operators with integrated logistical solutions and
more developed competences, not only in comprehensiveness
and depth but also in quality. This new paradigm in the national
logistic offer will increase the resource to outsourcing and
presumably, the global performance of the distribution chain.

CONCLUSÕES:
CONCLUSIONS:
A evolução transversal verificada na empresa funcionou
como força catalisadora, na melhoria continua da Logística.
O desenvolvimento ao nível, das infraestruturas, do capital
humano, bem como a reengenharia dos processos foram
importantes baluartes, na edificação e solidificação do
modelo organizacional e operacional da Logística da Unitel.
O futuro passa pela Logística, que deverá estar
preparada
para
os
próximos
desafios
e
metas.
O papel da Logística será o de desenvolver novas estratégias
de sustentabilidade e contribuir ainda mais para atingir
o desígnio e posicionamento como fonte de vantagem
competitiva na criação de valor no seio da organização.
Conhecer Angola e as necessidades dos nossos clientes
e tudo fazer para que de forma célere, satisfaçamos
de forma plena tais necessidades é a nossa meta.
Garantir que os produtos cheguem aos nossos clientes, em
perfeito estado de conservação, em tempo record e com os
mínimos custos, continuarão a ser as nossas prioridades, visando
apoiar o crescimento da Unitel.

The transversal evolution verified in the company worked
as the driving force in the continuous improvement of the
Logistic. The development of the infrastructures, human
capital, as well as the process reengineering were an
important bastion in the edification and solidification of the
organizational and operational model of the logistic of Unitel.
The future passes through Logistic, which must
be prepared for the next challenges and goals.
The role of Logistic will be developing new sustainability
strategies and contribute even more to reach the
plan and the positioning as a source of competitive
advantage in the value creation within the organization.
Knowing Angola and the needs of our clients and doing
all in a fast way to fully satisfy such needs is our goal.
Guaranteeing that the products reach our clients in perfect
conditions, in record time and with minimal costs will continue
being our priorities, aiming to support the growth of Unitel.
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IoT – Posicionamento
Tecnológico da Unitel
IOT – TECHNOLOGICAL POSITION OF UNITEL
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Resumo:

Abstract

Este artigo pretende dar a conhecer
noções de base da IoT (internet das
coisas) que são essenciais para que
se compreenda esta nova tecnologia,
assim como o envolvimento e
posicionamento da Unitel.
A internet das coisas é já uma
realidade que está a transformar
as indústrias, os negócios e as
nossas vidas. Existem inúmeras
possibilidades de aplicações em
diferentes segmentos e a Unitel
apesar dos desafios inerentes a IoT,
dada a sua posição de liderança
e responsabilidade para com o
desenvolvimento do país, está
apostada em criar as condições
para que a adoção e benefícios
da tecnologia se façam sentir
rapidamente no nosso mercado.

This article intends to inform
about basic notions of IoT (internet
of things) that are essential to
understand this new technology,
as well as the involvement and
positioning of Unitel.
The internet of things is already
a reality which is transforming
industries, businesses and our daily
lives. There are endless possibilities
of applications in different
segments and Unitel despite the IoT
challenges, given its leading position
and responsibility for the country's
development, is committed to
create conditions for the adoption
and benefits of technology to be
quickly felt in our market.

Introdução
Q

uando se fala em inovação e
revolução tecnológica, a Internet
das Coisas ou Internet of Things (IoT) é um
dos temas principais.
Este conceito tecnológico refere-se à
conexão de diversos dispositivos à internet,
para além daqueles com que já estamos
familiarizados, como os smartphones, tablets
e computadores.
E de que dispositivos estamos a falar?
A resposta é ”qualquer dispositivo”,
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Introduction
W

hen referring to innovation and
technological revolution, the Internet
of Things (IoT) is one of the major themes.
This technological concept refers to
the connection of multiple devices to the
Internet, apart from those that we are
already familiar, such as smartphones,
tablets and computers.
What devices are we talking about?
The answer is "any device", from lamps,
watches, televisions, appliances, cars, gates,

desde lâmpadas, relógios, televisores,
eletrodomésticos, carros, portões, máquinas
e até semáforos. Nos dias de hoje, se um
dispositivo é eletrónico, tem o potencial para
ser integrado à Internet das Coisas.
Haverá um crescimento exponencial
em termos de dispositivos conectados.
Segundo projecções de diversas empresas
de consultoria, como a Gartner e a
McKinsey, até 2020 o parque de dispositivos
conectados estará próximo dos 25 biliões, 3
vezes mais que a actual população mundial
que ronda os 7 biliões de pessoas.
Vários factores tem impulsionado o
crescimento da IoT, como a expansão
da internet a custos mais reduzidos, a
elevada penetração de smartphones,
o custo decrescente da tecnologia e
consequentemente dos sensores, o facto
de estarem a ser fabricados cada vez mais
dispositivos com inteligência e capacidade
de comunicação e os grandes investimentos
que se tem feito nas diferentes áreas de
actuação da IoT.
Considerando o crescimento significativo
da procura por conectividade e mobilidade
nos próximos anos em Angola, a Unitel
está numa excelente posição para liderar
o mercado e a oferta, dada a sua posição
dominante tanto em número de clientes,

como na qualidade dos serviços e em
particular na oferta do serviço de dados em
todo o território nacional.

Breve Descrição
IoT é um ecossistema composto por uma rede
de dispositivos que incorporam eletrónica,
software, sensores e conectividade com a
internet, permitindo obter, processar e trocar
dados entre si e entre outros dispositivos
conectados à Internet.
Neste ecossistema, uma entidade usa um
dispositivo de acesso remoto (smartphone,
tablet, etc) para enviar um comando ou
solicitar informações através de uma rede
para um dispositivo IoT. O dispositivo
IoT executa o comando e / ou envia as
informações de volta para serem analisadas
e exibidas no dispositivo de acesso remoto.
A plataforma é o centro do ecossistema
(middleware). É um conjunto de componentes
de software que permite gerir e facilitar as
principais interações entre cada uma das
camadas IoT (dispositivo, rede, gestão de
dados, aplicativo e segurança), permitindo
a gestão dos aspectos fundamentais que
fazem parte de um serviço.

Service/Device Manegement
Data analysis and management
Charging

IoT Platform

Security

Command/ RFI

Informatio n

Remote Access
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machines and even traffic lights. Nowadays,
if a device is electronic, it has the potential
to be integrated into the Internet of Things.
There will be an exponential growth in
terms of connected devices. According to
projections of several consulting companies,
such as Gartner and McKinsey, by 2020 the
range of connected devices will be close to
25 billion, 3 times the current population that
is 7 billion people.
Several factors have driven the IoT's
growth, such as the expansion of the
Internet at lower costs, the high penetration
of smartphones, the decreasing cost of
technology and therefore of sensors, the
fact that more and more devices are being
manufactured with intelligence and capacity
and the major investments that have been
made in different areas of IoT's activities.
Whereas the significant growth in demand
for connectivity and mobility in the coming
years in Angola, Unitel is in an strong position
to lead the market and offer, given its
dominant position in number of customers,
quality of services and in particular in
the data service throughout the national
territory.

Brief Overview
IoT is an ecosystem which is composed by a
device network that incorporate electronics,
software, sensors and internet connectivity,
that allows, process and exchange data
among themselves and among other devices
connected to the Internet.
In this ecosystem, an entity uses a remote
access device (smartphone, tablet, etc.) to
send a command or request information
through a network to an IoT device. The
IoT device executes the command and / or
sends the information back for analysis and
display on the remote access device.
The platform is the center of the ecosystem
(middleware). It is a set of software
components which allows to manage and
to facilitate the main interactions between
each of the IoT layers (device, network, data
management, application and security), that
enables management of the fundamental
aspects which are part of a service.
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Estes ecossistemas proporcionam inúmeras
vantagens como:
• Maior controlo para simplificar as funções
da vida profissional e tarefas pessoais;
• Tornar as nossas vidas melhores, com maior
conforto e segurança;
• Disponibilização de informação remota e
em tempo real;
• Apoio na tomada de decisão;
• Maior integração, automatização e controlo;
• Aumentar a eficiência operacional e
produtividade;
• Redução de riscos e custos;
Existem essencialmente três grupos principais
que podem usufruir das grandes vantagens
destes ecossistemas: entidades públicas/
estado, o sector privado, e os consumidores
finais.
A indústria e empresas no geral foram os
pioneiros a adoptar as soluções de IoT e são
aqueles que têm maiores ganhos, pois permite
reduzir os custos operacionais, aumentar a
produtividade e expandir para novos mercados
ou desenvolver novas ofertas de produtos.
As possibilidades de aplicações de soluções
IoT são inúmeras e estão a transformar a relação
com a tecnologia no geral. No diagrama abaixo
podemos ver alguns exemplos para segmentos
diferentes.

Automóvel e logística
Car and Logistics

Energia e Águas
Energy and Waters

These ecosystems provide several
advantages such as:
• More control to simplify the functions of
professional life and personal tasks;
• To make our lives better, with higher
comfort and safety;
• Provision of remote and real-time
information;
• Support in decision making;
• Greater integration, automation and
control;
• Increase operational efficiency and
productivity;
• Reduction of risks and costs;
There are essentially three major groups that
can benefit from the great advantages of these
ecosystems: public / state entities, the private
sector, and the end-consumers.
In general industry and companies were
the pioneers to adopt IoT solutions and are
those that have the biggest gains, because it
allows to reduce operational costs, increase
productivity and expand to new markets or
develop new product offerings.
The application possibilities of IoT solutions
are numerous and are transforming the
connection with technology. The diagram
below shows some examples for different
segments.

Saúde
Health

> Gestão do transito/rotas

> Monitorização activa e Remota

> Diagnostico atomatico/tempo real

> Manutenção Preventiva

> Manutenção Preventiva

> Monitorização/consulta Remota

> Gestão de Parqueamento

> Gestão optimizada de incidentes

> Rastreamento

> Gestão de equipas e equipamentos

> Unidades de emergência
conectadas

> Gestão Logística optimizada

> Automatismo nas cobranças
corte e reposição de equipamentos

Traffic management/routes

Preventive Maintenance
Parking Management
Tracking

Optimized Logistics Management

> Veiculos Autodirigíveis
Self-Guided Vehicles

Vendas
Sales

> Gestão de Stock e reposição
automática e optimizada

Stock Management/Automatic and
optimazed reset

> Controlo de do fluxo de vendas
Sales Flow control

> Vendas/compras automáticas
Sales/Automatic purchases

> Marketing de produto x pesquisa
de Mercado
Product Marketing x Market research

Active/remote monitoring
Preventive Maitenance

Optimazed incident management

Automatic /real-time diagnostic
Monitoring/Remote Inquiry

Connected Emergency Units

Team and equipament management

Vídeo Monitoring

> Vigilância Urbana
Urban surveillance

> Gestão do trânsito
Traffic Management

> Sistema de segurança residêncial
e empresarial
Home business security systems

Measuring Productivity in real Time

> Sincronismo dos Fluxos de
produção/equipamentos
Synchronization of production
flows/equipment
Preventive Maitenance

> Gestão de equipas e suprimentos
Equipment management and Supplies

Casas e Cidades
Inteligentes
Smart Homes and Cities

> Controlo da casa, edifício remoto/
automático
Home control, remote/automatic building

> Optimização na utilização de
recursos
Resource optimization

> Sistema de Segurança
Security sistems

> Gestão de saneamento
Sanitation Management

> Gestão de Trânsito e Parqueamento
Traffic and Parking management
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Industry

> Medição de Produtividade em
tempo real

> Manutenção Preventiva

Automatism in collections reduction and
service restoration

Vídeo Monitorização

Industria

Agricultura
Agriculture

> Controlo de Plantações: Irrigação,
clima, colheita.
Plantations control: Irrigations, climate,
harvest

> Controlo do gado: Rastreamento,
saúde
Cattle control: tracking, health

> Gestão de equipamentos e
suprimentos

Equipment management and suplies

> Manutenção preventiva
Preventive maintenance

No ecossistema actuam 6 grupos que
representam as actividades desempenhadas
para a entrega de valor aos clientes e
utilizadores, formando a cadeia de valor da
IoT:
1. Fabricantes dos componentes inteligentes;
2. Fabricantes dos dispositivos;
3. Fornecedores de conectividade;
4. Fornecedores de plataformas;
5. Integradores de sistemas;
6. Desenvolvedores de aplicativos.
O modelo de negócio actual da Unitel em
termos de serviços IoT cinge-se na oferta de
conectividade que é a linha tradicional dos
operadores, mas estão a ser desenvolvidas
acções para ser possível actuar para além
do simples fornecimento de conectividade,
posicionando-se também na entrega
de plataformas de gestão do serviço e
agregadoras de dados.
Este novo posicionamento na cadeia de
valor irá permitir ter diferentes modelos de
negócios para diferentes tipos de serviços.
A definição dos novos modelos terá em
consideração as necessidades e condições
do mercado, a análise de qual será a procura
e disposição dos clientes para pagar, a
viabilidade técnica em termos de capacidades
organizacionais, a análise sobre os custos
e investimentos necessários assim como a
estimativa de retorno.

Principais Desafios
Esta nova tecnologia abre portas a muitas
oportunidades para a Unitel e por outro lado
traz vários desafios, entre os principais temos
a segurança e privacidade, a modernização da
rede e a tecnologia fragmentada.
• Segurança e Privacidade;
À medida que mais dispositivos se tornam
inteligentes e se interconectam, tendem
a ficar mais expostos assim como os seus
dados, fazendo com que a segurança e a
privacidade sejam as principais preocupações
entre consumidores e empresas.
Os ataques cibernéticos são uma ameaça
crescente, sendo os riscos diversos e
podendo afectar o ecossistema como um
todo, a Unitel tem como desafio implementar
uma política de segurança para proteger
todo o ecossistema, cobrindo as diferentes
camadas envolvidas nos serviços oferecidos.
• Modernização da rede
Com o objectivo de subir na cadeia de valor e
oferecer serviço para além da conectividade,
toda a arquitetura e infraestrutura da rede
da Unitel precisa ser repensada e adaptada,
assim como os data centers.
A modernização das redes para suportar

In the ecosystem 6 groups represent
the performed activities to deliver value
to customers and users, composing the
IoT value chain:
1. Intelligent components manufacturers;
2. Devices manufacturers;
3. Connectivity providers;
4. Platform Suppliers;
5. System integrators;
6. Application Developers.
Unitel's current business model in
terms of IoT services is based on the
connectivity offering which is the classic
line of operators, but actions are being
developed to be able to operate beyond
the simple provision of connectivity, and
in the delivery of service management
platforms and data aggregators.
This new position in the value chain will
allow to have different business models
for different types of services. The
definition of the new models will consider
the needs and market conditions, the
demand analysis and willingness of
customers to pay, the technical feasibility
in organizational capacities, the analysis
of the necessary costs and investments
just as the estimation of return.

The Main Challenges
This new technology provides numerous
opportunities for Unitel and brings
several challenges, among the main
we have security and privacy, network
modernization and fragmented technology.
• Security and Privacy;
As more devices become intelligent
and interconnect, they become more
exposed as well as their data, making
security and privacy the main concerns
among consumers and companies.
Cyber attacks are an increasing threat,
with several risks that may affect the
ecosystem as a whole, Unitel's challenge
is to implement a security policy to
protect the entire ecosystem and cover
the different layers involved in the
services offered.
• Network modernization
With the purpose of moving up the
value chain and offer service apart from
connectivity, the entire architecture
and infrastructure of the Unitel network
needs to be rethought and adapted, just
as the data centers.
The network modernization supports the
IoT ecosystem which requires significant
investments that must be underpinned
by a well-defined strategy and perfectly
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o ecossistema da IoT requer investimentos
significativos que devem ser sustentados por
uma estratégia bem definida e perfeitamente
alinhada com as necessidades e oportunidades
do nosso mercado de forma a rentabilizar os
investimentos.
• Tecnologia fragmentada
O facto de existir uma grande variedade de
tipos de dispositivos, aplicativos e plataformas
de suporte desenvolvidos inicialmente
sem existirem standards, acarreta muitas
dificuldades de implementação e de integração
de diferentes dispositivos, sistemas e contextos.
A padronização está em curso e será importante
para evitar um ambiente fragmentado.

aligned with the needs and opportunities
of our market in order to monetize
investments.
• Fragmented technology
The fact that there is a wide variety
of devices, applications and support
platforms initially developed without
standards, brings several difficulties in
implementing and integrating different
devices, systems, and contexts.
Standardization is in progress and
will be important to avoid a fragmented
environment.

Trends
Tendências
Empresas em todo mundo estão rendidas
a este avanço tecnológico. A adopção deste
tipo de soluções tem sido maioritariamente no
mercado Americano, Europeu e Asiático.
Tem-se verificado uma tendência de crescimento
significativo em implementações nos segmentos
das Cidades Inteligentes, Indústria Conectada e
Edifícios Inteligentes.
O segmento das Cidades Inteligentes (Smart
City) impulsionado pelos estados e municípios
de todo o mundo é o que actualmente tem
mais implementações, com aplicações como
a criação de redes de energia inteligente,
soluções para auxiliar o sistema de trânsito,
recolha de lixo e sistemas de segurança pública.
No segmento das Indústrias a procura tem
crescido significativamente com o objectivo
do aumento da eficiência operacional,
maximização dos lucros e um melhor suporte
para a tomada de decisão, com aplicações
relacionadas com o controle de qualidade,
autodiagnóstico de máquinas, monitorização
do fluxo de produção, segurança e proteção de
instalações.
Em relação aos Edifícios Inteligentes a adoção
tem sido estimulada pela necessidade de
aumentar a eficiência operacional e a redução
de custos, com soluções de automatização
das instalações para gestão optimizada do
consumo da energia, controlo da temperatura
e segurança dos edifícios.
Um estudo feito pela IoT Analytics que teve
como base as várias implementações de
soluções IoT a nível mundial permitiu definir
um ranking do top 10 de segmentos IoT, que é
apresentado no gráfico abaixo.
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Companies around the world are yielding
to this technological advance. This type of
solutions has been mostly in the American,
European and Asian market.
There has been a significant growth in the
implementation of Smart Cities, Connected
Industry and Intelligent Buildings.
The Smart City segment boosted by
states and municipalities around the
world is the one that currently has more
implementations, with applications such
as the creation of smart energy networks,
solutions to assist the traffic system, refuse
collection and public security system.
In the segment of Industries demand
has grown significantly with the purpose
of increasing operational efficiency,

maximizing profits and better support
for decision making, with applications
related to quality control, machine selfdiagnostics, production flow monitoring,
security and facilities protection.
In relation to Intelligent Buildings,
adoption has been stimulated by the need
to increase operational efficiency and
cost reduction with automation solutions
for optimized management of energy
consumption, temperature control and
building safety.
A study conducted by the IoT Analytics
based on the several implementations of
IoT solutions worldwide define a ranking
of the top 10 IoT segments, which is
presented in the chart below.

IOT ANALYTICS

2018

IoT Segment

INSIGTHS THAT EMPOWER YOU TO UNDERSTAND IoT MARKETS

Global share of IoT projects 1

Details
Americas Europe

1

Smart City

2

Connected Industry

3

Connected Building

4

Connected Car

5

Smart Energy

23%
17%
12%
11%
10%

6

Other

7

Connected Health

8

Smart Supply Chain

9

Smart Agriculture

4%

Smart Retail

4%

10

8%
6%
5%

N = 1,600 global, publicly
announced IoT Projects
Americas

Europe

APAC

MEA

NA

APAC

34%

45%

18%

45%

31%

20%

53%

33%

13%

54%

30%

12%

42%

35%

19%

50%

34%

55%

29%

15%

49%

36%

12%

39%

26%

31%

53%

35%

9%

11%

1. Based on 1,600 publicly known enterprise IoT projects ( Not including consumer IoT projects e.g., Wearables, Smart). 2. Trend based on comparison with % of projects in the 2016 IoT Analytics
Enterprise IoT Projects List. A downward arrow means the relative share of all projects has declined, not thr overall number of projects 3. Not including Consumer Smart Home solutions. Source: IoT
Analytics 2018 Global overview of 1,600 enterprise IoT use cases (Jan 2018)
Source: IoT Analytics, Jan 2018

2

Trends

CONCLUSÕES:
CONCLUSIONS:
A Internet das Coisas vai continuar
a revolucionar o mundo nos próximos
anos.
Esta
“nova”
tecnologia
vai
impactar fortemente as nossas vidas.
Em Angola estão a ser dados os primeiros
passos mas muitos sectores ainda não
estão conscientes das vantagens em adotar
soluções IoT. É necessário que se reflicta
sobre os benefícios que a conectividade gera
para a sociedade em geral e se avance nesse
sentido, permitido uma maior produtividade,
competitividade e maior desenvolvimento.
Dada a necessidade de estimular e dinamizar
o mercado, a Unitel tem promovido
várias acções, desde a realização de
workshops e concursos, o incentivo e
colaboração com startups, bem como a
promoção de discussões sobre o tema
com empresas de notoriedade a nível
nacional, tanto privadas como públicas.
IoT é um mercado novo com vários desafios
e a Unitel tem a responsabilidade de criar
as condições para a rápida adopção da
tecnologia. A sua massificação é vista como
um panorama positivamente desafiador
e uma grande oportunidade de aumentar
o volume de negócios e continuar a
contribuir para o progresso do país.
Como estratégia irá manter o seu
posicionamento forte em termos de
conectividade, defendendo o seu espaço de
liderança na oferta de serviço de dados e ao
mesmo tempo irá avançar sobre outras áreas
que criam mais valor dentro da cadeia de IoT.
A Unitel tem a inovação como um dos
seus principais pilares e está a prepararse para criar um ambiente organizacional
com tecnologia de última geração para
o desenvolvimento de novas soluções e
modelos de negócio no âmbito da IoT.

The Internet of Things will continue
to revolutionize the world in the
coming years. This "new" technology
will
strongly
impact
our
lives.
In Angola, the first steps are being taken,
but many sectors are not aware of the
advantages of adopting IoT solutions. It
is necessary to think about the benefits
that connectivity generates for society
in general and to move in this direction,
which will allow greater productivity,
competitiveness and greater development.
Due to the need to boost and stimulate
the market, Unitel has promoted a
number of actions, from workshops
and competitions, encouraging and
collaborating with startups, as well
as promoting debates with nationally
renowned companies, private and public.
IoT is a new market with several challenges
and Unitel has the responsibility to create
the conditions for the fast adoption of
technology. Its massification is seen as a
defying overview and a great opportunity
to increase turnover and continue to
contribute to the country's progress.
The strategy is to maintain the strong
positioning in terms of connectivity,
maintain the leadership in providing
data
service
and
simultaneously
advance in other areas that will create
more value within the IoT chain.
Unitel has innovation as one of its major
pillars and is preparing to create an
organizational environment with cuttingedge technology for the development of new
solutions and business models within IoT.
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Geração Z e a evolução da tecnologia

- O que se espera?

GENERATION Z AND THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY – WHAT IS EXPECTED?
OHANA ANDRADE LIMA
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Resumo:

Abstract

Com este artigo, terá uma visão global da evolução
da tecnologia no nosso país, do papel da Unitel nesta
evolução e do impacto que as novas tendências e serviços
poderão ter na nossa sociedade, mais especificamente
na nova geração denominada Geração Z (nascida no fim
da década de 1990 até 2010).
Dessas novas tecnologias abordaremos alguns
conceitos tecnológicos como a Internet das Coias (IoT)
e o pagamento sem contacto, que já são uma realidade
em muitos países, mesmo em Angola, ainda que de uma
forma menos evidente. O que se esperar duma sociedade
e de um mundo que está a evoluir para as máquinas? Uma
era digital em que a inteligência emocional será mais
valorizada visto que haverá redução de capital humano
e consequentemente, um distanciamento e interacção
entre pessoas. Aspectos positivos e negativos dessa
transformação global e o que devemos esperar dela.

This article brings a global view of the evolution of
technology in our country, the role of Unitel on this
evolution and the impact that new trends and services
will have on our society, more precisely on the new
generation denominated Generation Z (born in the end
of the 90’s until 2010).
From these new technologies we will approach some
technological concepts such as the Internet of Things
(IoT) and the contactless payment, which are already a
reality in many countries, even in Angola, in a less evident
way though. What is expected from a society and from
a world which are evolving into machines? A digital era
in which the emotional intelligence will be more valuable
since there will be a reduction in human capital and
therefore a detachment and interaction between people.
Positive and negative aspects are what we should expect
from this global transformation.

Introdução
V

ivemos num mundo bastante
dinâmico com mudanças diárias
e grande parte delas resultante da
evolução da tecnologia. Em Angola, só
há pouco mais de duas décadas (1) é que
a telefonia móvel arrancou, antes disso,
as comunicações eram feitas através da
telefonia fixa ou por meio de cartas que
demoravam dias, semanas ou mesmo
meses para a recepção e resposta. Hoje,
enviamos uma mensagem ou email e no
mesmo minuto, recebemos a resposta.
Os telemóveis são um exemplo de
evolução constante na tecnologia,
em que um dia foram objectos
grandes e de difícil manuseamento,
que só faziam e recebiam chamadas,
sendo que actualmente são objectos
indispensáveis, onde podemos desde
fazer encomendas, marcações, tirar
fotografias, enviar emails, efectuar
pagamentos e até mesmo aceder a
electrodomésticos a longa distância.
O telemóvel é com certeza a nova
tendência.
Estima-se que actualmente, cerca de
15 milhões de pessoas em Angola têm
acesso à um telemóvel (3) mas nem
sempre foi assim. Este crescimento
foi gradual e grande parte deve-se a
Unitel, que há 18 anos no mercado,
tem sido o principal responsável para o
crescimento e alcance das tecnologias
de Cabinda à Cunene com a maior
cobertura de rede e nos últimos anos
reduzindo a barreira de entrada para
permitir que os clientes tenham acesso
à telemóveis de última geração. Mas
será que paramos por aí?

Têndencias e Principais
Desafios
A transformação, evolução e inovação
nas tecnologias têm um principal
condutor, a Internet. O que vemos
actualmente da Internet é bastante
diferente das últimas décadas. A Internet
hoje é muito mais que um e-mail, páginas
Web e transferência de arquivos entre
computadores, evoluiu para uma Internet
das Coisas (IoT). Hoje, computadores,
tablets e smartphones já não são
os únicos dispositivos a acederem a
internet. Novos dispositivos, equipados
com sensores e habilitados para
Internet, como automóveis, dispositivos

Introduction
biomédicos,
electrodomésticos
e
ecossistemas naturais já são uma
realidade em países como EUA, Reino
Unido, França, Índia e Japão.
O que isto quer dizer?
Que já é uma realidade alterar a
temperatura, luminosidade e humidade
das nossas casas pelo telemóvel sem
estarmos no seu interior, aquecer
comida no micro-ondas ou mesmo
controlar a temperatura e desligar o
forno enquanto fazemos um bolo, etc.
E nós? Estamos preparados? Este é um
dos grandes desafios da Unitel, ou seja,
continuar a acompanhar o crescimento
global.
A IoT que teve uma ascensão no ano
de 2008 (5) e pode vir a representar
uma melhoria na vida das pessoas,
proporcionará uma conexão permanente
e troca de dados entre aparelhos
conectados e usuários. Graças a
sensores e diferentes tecnologias que
garantem comunicações entre objectos,
será possível acompanhar a saúde de
pacientes, localizar objectos e até mesmo
monitorar a construção de edifícios.
Com
aplicações
instaladas
nos
telemóveis, tablets e até mesmo relógios,
como o Apple Watch da Apple e o
Galaxy Gear da Samsung, será possível
remotamente
controlar
aparelhos
inteligentes, ajustar diferentes métricas e
escolher opções específicas. Em alguns
casos, os sistemas estarão automatizados
para
enviar
mensagens,
alertas
automáticos e executarem operações.
Como exemplo, teremos frigoríficos
a encomendar alimentos em falta,
directamente ao supermercado e carros
a enviarem alertas aos mecânicos quando
peças estiverem em falta ou avariadas.
(2) Acções como estas, diminuem custos,
tempo e recursos. A conectividade e
comunicação rápida entre dispositivos, vai
reduzir o tempo de resposta e o trabalho
humano aumentando a produtividade e
eficácia de outros serviços.
Tornando as nossas casas em “Smart
Homes” (casas inteligentes), iremos
poupar na electricidade, nos recursos
e dinheiro. Custos de manutenção
e reparação serão menores uma vez
que falhas serão previstas pelos
ecossistemas de IoT.
Para os prestadores de serviços, esta
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e live in a very dynamic world with
daily changes and most of them
are result of the evolution of technology. In
Angola, mobile telephony started only over
two decades ago, before that, communication
happened through landlines or by mail, which
took days, weeks or even months to receive
an answer. Today, we send a message or e-mail
and in the same minute we receive the answer.
The mobile phones are an example of
constant evolution in technology, one day
they have been big and difficult to handle
objects, which were only used to make and
receive phone calls. Nowadays they are
indispensable objects, in which we can order
things, set appointments, take pictures, send
e-mails, make payments and even access
household appliances from long distance.
Mobile phones surely are a new trend.
Nowadays it is estimated that around 15
million people in Angola have access to a
mobile phone (3), but it has not always been
like that. This growth was gradual and it is
largely driven by Unitel, which has been on the
market for 18 years. It has been responsible
for the growth and the reach of technologies
from Cabinda to Cunene with the greatest
network coverage and over the last years
reducing the entrance barrier to allow clients
to have access to cutting-edge mobile
phones. Is this the end?

Trends and Main Challenges
The transformation, evolution and
innovation in technologies have a main
conductor, the internet. What is seen
nowadays on the internet is very different
from the last decades. The Internet today
is much more than sending an e-mail, web
pages, and file sharing, it evolved to the
Internet of Things (IoT). Today, computers,
tablets, and smartphones are not the only
devices to access the internet. New devices
equipped with sensors and entitled for the
Internet, such as automobiles, biomedical
devices, household appliances and natural
ecosystems are a reality in many countries
such as USA, United Kingdom, France, India
and Japan.
What does it mean?
It is already a reality to change the
temperature, luminosity and humidity of our
houses by the mobile phone without being
inside it, heat the food in the microwave or
even control the temperature and turn off the
oven when we make a cake, etc.
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tecnologia pode significar uma abertura
e expansão. A rapidez que vemos a IoT
nos mercados, é um fenómeno que vai
possibilitar fabricantes oferecer aparelhos
inteligentes,
expandir
para
novos
mercados e desenvolver novos produtos
que podem gerar grandes receitas.
Com o crescimento e maior uso de
telemóveis para aceder à Internet
e controlar aparelhos, teremos uma
“Smart City” (cidade inteligente). Com
isso, o uso e necessidade de se conectar
aumentará exponencialmente e a Unitel,
terá a missão de continuar a providenciar
o acesso aos vários utilizadores em
simultâneo,
mantendo
a
rapidez,
eficiência e disponibilidade de serviços.
Já em clima de inovação e sabendo
dos desafios deste novo mundo digital,
a Unitel acompanha este crescimento da
melhor forma recorrendo à tecnologia e
mantendo-se actualizada para aprimorar
o seu desempenho e aumentar o alcance
dos seus produtos e serviços. Exemplo
disso foi o lançamento da app mSeller,
uma aplicação que permite hoje, clientes
Unitel comprar recargas electrónicas,
de voz, dados e SMS no valor desejado,
sem a necessidade de uso de cartões
de recarga ou mesmo recorrer a lojas.
Evoluções como esta, apresentam
vantagens para o cliente e vendedor;
melhorando a experiência e aumentando
o alcance do cliente no mercado,
tornando-se bem mais cômodo e rápido.
Para a Unitel, esta tecnologia pode
ainda significar uma redução de custos,
maior segurança e aumento de receitas
pois nasce um novo canal de venda que
melhora a capacidade de resposta às
exigências do cliente. Redução de custos,
pois com a expansão do uso de recargas
eletrónicas, haverá uma diminuição
e consequentemente poupança na
produção de cartões de recarga e uma
menor necessidade de lojas físicas.
Apesar de não se sentir tanto a nível
nacional, a IoT já é uma realidade em Angola.
Os sistemas de GPS usados nos carros e
controlados por aplicações nos telefones
são um grande exemplo de IoT pois
temos um dispositivo, ligado à Internet,
que pode ser controlado e monitorizado
remotamente por uma aplicação instalada
quer seja no computador como também no
telemóvel. Jogos online, com PlayStations,
também são um exemplo de IoT pois temos
um aparelho ligado a Internet que permite
ao utilizador jogar com outras pessoas,
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em qualquer parte do mundo, em directo.
Como estes, há muitos outros exemplos
que se prestarmos um pouco mais de
atenção, notaremos que temos aparelhos
inteligentes.
Mas não temos só boas notícias, apesar
de todas as vantagens mencionadas,
a IoT pode representar para algumas
pessoas uma evolução pouco vantajosa.
A IoT tal como outras tecnologias
baseadas na internet apresenta grandes
desafios a segurança, qualidade e
proteção de dados. Estes desafios
quando bem monitorados, podem ser
suprimidos rapidamente. O segredo
está no uso consciente e moderado.
Aceder aos dispositivos, usando Wifi públicos pode sim representar uma
ameaça a segurança de dados. Quanto
a privacidade, o uso das aplicações
deve ser limitado a um número
reduzido de pessoas e de preferência,
criados mecanismos de autenticação e
autorização que assegurem o acesso.
Ligado às novas tecnologias e
tendências, temos também o pagamento
sem contacto. Este permite que
pagamentos presenciais sejam feitos
sem o contacto ou uso do cartão de
crédito físico. Como isto é feito? Caso

What about us? Are we ready? This is one
of the biggest challenges of Unitel, in other
words, continue to follow the global growth.
IoT had a raise in the year of 2008 (5) and
it can represent an improvement on people’s
lives, it will provide a permanent connection
and data exchange between connected
appliances and users, it will be possible to
follow patients’’ health, locate objects and
even monitor the construction of buildings.
With applications installed on mobile
phones, tables and even watches, such as
Apple Watch from Apple and Galaxy Gear
from Samsung, it will be possible to remotely
control intelligent devices, adjust different
metrics and choose specific options. In
some cases, the systems will be automatized
to send messages, automatic warnings and
execute operations. As an example, we will
have refrigerators which order food directly
from the supermarket and cars which will
send warnings to mechanics when parts
are missing or damaged. (2) Actions like
these reduce costs, time and resources.
Connectivity and fast communication
between devices will reduce the response
time and the human work increasing the
productivity and the efficiency of other
services.
Transforming our houses into “Smart

o cartão esteja conectado ao telemóvel,
apenas a aproximação do telemóvel ao
leitor de cartões pode concluir uma
compra. Outra forma, segurar o cartão
até cinco centímetros do terminal e
as informações de pagamentos são
enviadas sem fio e processadas. Este tipo
de pagamento oferece uma alternativa
mais rápida e conveniente que o dinheiro,
uma vez que compras de baixo valor em
supermercados, restaurantes, lojas de
conveniência e postos de abastecimento
de combustível podem ser concluídas
sem uso de cartões ou dinheiro.
O pagamento sem contacto, requer
que o usuário tenha um cartão habilitado
para esta tecnologia ou uma aplicação
onde possa introduzir os dados do
cartão e efectuar pagamento. Em 2014
a Apple anunciou o ApplePay, solução
de pagamento móvel combinado a uma
carteira digital, em parceria com a
American Express, MasterCard e Visa.
No ano seguinte, a Google lançou o
Android Pay e no mesmo ano, meses
depois foi a vez do Samsung Pay.(5) Estas
três aplicações são a base para o uso do
pagamento sem contacto em telemóveis.
Quando conectados, a tecnologia sem
contacto oferece várias funcionalidades

Houses” we will save electricity, resources
and money. Maintenance costs and repairing
will be lower once the failures are predicted
by the IoT ecosystems.
For the service providers, this technology
can mean an opening and expansion. The
speed we see IoT in the markets, it is a
phenomenon which will make possible
manufacturers offer intelligent devices,
expand to new markets and develop new
products which can generate great revenue.
With the growth and greater use of mobile
phones to access the internet and control
devices, we will have a “Smarter City”. This
way, the use and need of being connected
will increase exponentially and Unitel will have
the mission to continue to provide the access
to several users simultaneously, keeping the
speed, efficiency and availability of services.
In an innovation environment and knowing
the challenges of this new digital world, Unitel
follows the growth the best way drawing
on technology to keep updated to improve
its performance and increase the reach of
its products and services. An example was
the release of the application mSeller, an
application which allows today, Unitel clients
to purchase voice, data and SMS electronic
recharges without the need of using recharge
cards or even going to physical stores.
Evolutions like this present advantages for
the clients and for the sales person; improving
the experience and increasing the reach of
the client in the market, becoming more
convenient and faster.
For Unitel, this technology can mean a
cost reduction, major security and revenue
increase, since a new selling channel is born
which improves the answering capacity to the
clients’ demands. Cost reduction, because
with the expansion of use of electronic
recharges, there will be a reduction and
consequently saving on the production of
recharge cards and a smaller need of physical
shops.
Although it is not seen widely in the
country, the IoT is a reality in Angola. The
GPS systems used in the cars and controlled
by applications on the telephones are a
great example of IoT, since we have a device,
connected to the Internet, which can be
controlled and monitored remotely by an
application installed whether on the computer
or on the mobile phone. Online games, such as
Playstations, are also an example of IoT, since
we have a device connected to the internet
which allows the user to play with other
people, anywhere in the world, live. Like these,
there are many other examples if we pay a

little more attention, we will see that we have
intelligent devices.
But it is not only good news, despite all the
mentioned advantages, IoT can represent
for some people a less advantageous
evolution. IoT like other technologies based
on the Internet present great challenges for
security, quality and protection of data. These
challenges when well monitored can be quickly
suppressed. The secret is on the moderate
and responsible use. Accessing devices using
public Wi-Fi networks can represent a threat
to the data security. Regarding privacy, the
use of applications should be limited to a
reduced number of people and preferably
authentication and authorization mechanisms
which guarantee access should be created.
Associated with new trends and technology,
we also have the contactless payment. It
allows that on-site payments to be made
without contact or the use of the physical card.
How is it done? In case the card is connected
to the mobile phone, only approximating the
mobile phone to the card reader can conclude
the purchase. Another way, holding the card
up to five centimeters from the terminal and
the payment information are sent wirelessly
and processed. This type of payment offers
a faster and more convenient alternative
than money, once purchases of lower value
in supermarkets, restaurants, convenience
stores and gas stations can be concluded
without the use of cards or money.
The contactless payment demands that
the user have an authorized card for this
technology or an application in which he or she
can introduce the card data and effectuate
the payment. In 2014 Apple announced
the Applepay, a mobile payment solution
combined with a digital wallet, a partnership
with American Express, MasterCard and Visa.
On the following year, Google announced the
Android Pay and on the same year, a couple
of months later, it was the time of Samsung
Pay. (5) These three applications are the
base for the contactless payment on mobile
phones. When connected, the contactless
technology offers several features such as
remote deactivation of the card in case of
loss or robbery, if connected to the smart
watches; the payments can also be concluded
with the approximation of the watch to the
reader. The built-in chip of the contactless
cards is almost a perfect protection against
invaders, providing maximum security
against robberies and card cloning because
in contrast to magnetic stripe of the
conventional card, the microprocessor of the
contactless card keeps the user’s information
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como desactivação remota do cartão em
caso de perda ou roubo, se ligado também
aos relógios inteligentes, os pagamentos
também podem ser concluídos com a
aproximação do relógio ao leitor. O chip
embutido nos cartões sem contacto, é
quase uma protecção perfeita a intrusos,
fornecendo máxima segurança contra
roubos e clonagem de cartões porque ao
contrário das tiras magnéticas do cartão
convencional, o microprocessador do
cartão sem contacto mantém os detalhes
do utilizador, duma forma encriptada em
várias camadas. Sendo uma tecnologia
que funciona apenas quando o cartão
ou aparelho está a pouco centímetros
do terminal de pagamento, tornase virtualmente impossível qualquer
detalhe ou informação de pagamento
ser interceptada durante o uso. Para que
haja maior protecção com fraudes, de
forma aleatória, o PIN do cartão pode
ser pedido para concluir a transacção.
Para Angola, este tipo de pagamento
já é visto como uma necessidade. ”A
transformação digital vai favorecer
a inclusão financeira” e “os bancos
angolanos estão a começar a preocuparse com custos operacionais, que são
elevadíssimos”(3). Para suprimir estes
custos e despesas, a diminuição do
número de agências e a aposta séria nas
soluções tecnológicas, ou seja na banca
digital é imprescindível. Realidade que já se
pode observar na Europa e que já produziu
resultados como redução de custos entre
40 a 90% através da implementação,
devidamente estudada, de ferramentas
de fluxos de trabalho e recurso ao autoatendimento para clientes e funcionários.
A Unitel, mais uma vez, terá a
responsabilidade de manter os usuários
ligados a Internet, uma Internet segura,
rápida e disponível para a conclusão de
pagamentos e segurança de dados pessoais.
Os riscos de segurança associados
ao pagamento sem contacto são muito
reduzidos, mas mesmo assim, ainda há
quem tenha receio desta tecnologia. O
pagamento sem contacto só é feito para
operações de valor reduzido, na Europa,
cerca de 25€, valores superiores não são,
até a data, possíveis com o pagamento
sem contacto.
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in an encrypted way in many layers. Being a
technology which only works when the card
or the device is a few centimeters from the
payment terminal, it is virtually impossible
that any detail or payment information to be
intercepted during the use. In order to have
more protection against frauds, randomly, the
PIN number of the card might be requested to
conclude the transaction.
For Angola, this type of payment is
already seen as a necessity. “The digital
transformation will favor the financial
inclusion” and “the Angolan banks are
starting to worry with operational costs,
which are huge” (3). In order to suppress
this costs and expenses, the reduction
of branches and a serious bet on the
technological solutions, on other words,
in the digital banking is crucial. A reality
which can be seen in Europe and which
produced results such as the reduction of
costs between 40% and 90% through the
implementation, properly studied, of work
flow tools and self-service resources for
clients and employees.
Unitel, once more, will have the responsibility
of keeping the users connected to the
Internet, a safe, fast, and available Internet in
order to conclude the payments and security
of personal data.
The security risks associated to the
contactless payment are low, but even
though; there are people who are still afraid
of this technology. The contactless payment
is only made for reduced operation values,
in Europe, it is around 25€, values over this
amount are not possible to be made by
contactless payment until the present day.

CONCLUSÕES:
CONCLUSIONS:
Todas estas novas inovações e tecnologias, irão mudar o estilo
de vida das pessoas. Vão gerar mais comodidade e conforto
mas para a nova geração isso poderá significar a diminuição
de contacto interpessoal pois haverá redução de capital
humano nas mais diversas instituições e comércio o que gerará
uma maior atenção e valorização na inteligência emocional.
O tempo de consumo da Internet aumentará, o que pode
reduzir as relações humanas. Trabalhos repetitivos, podem ser
automatizados o que gera, menos recursos humanos e maior
lucro para empresas e instituições. Como tudo, este aspecto
tem as suas vantagens e desvantagens na medida em que para
empresas reduzirá custos operacionais e para os trabalhadores,
e a ideia do desemprego que pode ser rapidamente refutada
quando a criatividade gerar novos tipos de negócios e novas
competências que só poderão ser concluídas por seres humanos.
O que se prevê é um maior investimento nas novas tecnologias
e no conhecimento para que haja um crescimento contínuo e
inovador nesta área, sempre focada na melhoria da prestação de
serviços mantendo os profissionais capazes e competentes para
elaborar as diversas actividades.

All these new innovation and technologies will change the
people’s way of life. They will generate more convenience and
comfort, but for the new generation it might mean the reduction
of the interpersonal contact, since there will be a reduction of
human capital on several institutions and shops what will generate
more attention and valorization of emotional intelligence.
The time of use of internet will increase, what might reduce
the human relations. Repetitive tasks might be automatized
which will generate less human resources and greater profit
for companies and institutions. This aspect has advantages
and disadvantages as far as for the companies it will
reduce their operational costs, and for the workers, and
the idea of unemployment which can be rapidly countered
when creativity generate new types of business and new
competences which will only be accomplished by human beings.
What is being forecast is a major investment in new technologies
and in knowledge in order to have a continuous and innovative
growth in this area, always focused on improving the services
keeping the professionals capable and competent to elaborate
several activities.
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Resumo:

Abstract

O Design Thinking é uma abordagem
baseada no modelo de criação utilizado
pelos designers e tem sido utilizada por
vários tipos de profissionais na resolução de
problemas complexos e criação de produtos
e serviços. A partida para a busca de uma
solução a fim de resolver um problema
são as pessoas, o designer pensa em como
transformar e melhorar a vida das pessoas.
Existem diversos modelos de Design Thinking,
mas não existe um modelo pronto, cada
organização pode criar o seu próprio e quem
melhor se adapta com as suas necessidades.
Existem alguns modelos famosos que
são essenciais para se ter como ponto
de partida, como o IDEO, Google Design
Sprints e IBM Design Thinking. O modelo
proposto para a Unitel é composto por 4
etapas: Compreender, Idealizar, Prototipar e
Implementar, que buscam explorar o desafio
a partir de diversos ângulos e perspectivas,
dentro de um ambiente colaborativo, com
equipas multidisciplinares que possam
contribuir com diferentes pontos de vistas,
num processo iterativo de constantes
feedbacks. Ou seja, ao se deparar com um
desafio e tentar resolvê-lo, o designer está
sempre à procura de múltiplas soluções,
testando e encontrando novos caminho.
O objetivo deste artigo é demonstrar
como converter desafios e limitações em
benefícios para o cliente e valor de negócio
para a Unitel.

Design Thinking is an approach based
on a creation model used by designers
and it has been used by several types
of professionals in complex problem
solving and in the creation of products
and services. The starting point in the
search for a solution to solve a problem
is the people. There are several models
of Design Thinking, but there is not a
ready-made model, each organization
can create their own model which
best suits their needs. There are some
famous models which are essential to
have as a starting point, such as IDEO,
Google Design Sprints and IBM Design
Thinking. The model proposed to Unitel
is composed of 4 steps: Understanding,
Idealizing, Prototyping and Implementing,
which search for exploring the challenge
from several angles and perspectives,
in a collaborative environment, with
multidisciplinary teams which may
contribute with different points of view,
in an interactive process of constant
feedbacks. That is to say, when facing
a challenge and trying to solve it, the
designer is always looking for multiple
solutions, testing and finding new ways.
The aim of this article is to demonstrate
how to convert challenges and limitations
into benefits for the client and business
value for Unitel.

Introdução

Abstract

s mudanças financeiras, tecnológicas
e culturais que ocorrem no mundo
afetam as estratégias corporativas e definem
o modo como elas serão reflectidas no
mercado. As empresas precisam se adaptar
à nova dinâmica de competitividade e não
há como fazer isso sem envolver o cliente.
Fornecer valor aos clientes é vital para
assegurar o posicionamento da marca Unitel
nos negócios no futuro.
O Design Thinking é um modelo de trabalho
que promove a busca por oportunidades
e resolução de problemas pois tem como
foco principal a integração de produtos
e processos de negócio ao meio social,
ou seja, as pessoas. Um novo produto ou
serviço torna-se inovador quando causa
impacto na vida das pessoas e transforma
a forma como vivem. Um exemplo prático é
como o serviço Kisom vem transformando
os clientes Unitel em cidadãos digitais – o
cliente escolhe a partir de uma plataforma
online suas preferências musicais na busca de
experiências personalizadas e em tempo real.

he financial, technological and
cultural changes which happen in
the world affect the corporate strategies
and define the way how they will be reflected
in the market. Companies need to adapt to
the new dynamics of competitiveness and
there is no way to do it without involving the
client. Provide value for the clients is vital to
ensure the positioning of Unitel brand in the
business in the future.
Design Thinking is a work model which
promotes the search for opportunities and
problem solving, since it has as main focus
the integration of products and processes
of business to the social environment, in
other words, the people. A new product or
service becomes innovative when it causes
impact on people’s lives and transforms the
way they live. A practical example is how
the Kisom service is changing Unitel clients
into digital citizens – the client chooses
from an online platform his or her musical
preferences searching for personalized
experiences in real time.
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INOVAÇÃO DE PROCESSOS

TECNOLOGIA

NEGÓCIO

INOVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS

INOVAÇÃO EM MARKETING

INOVAÇÃO EM PRODUTOS
PESSOAS

Fig. 1. Tipos de inovação possíveis a partir do Design Thinking

Breve Descrição

Brief Description

O que é o Design Thinking?
A origem do Design Thinking surgiu com
a consultoria Ideo, empresa americana
que desenvolve soluções inovadoras para
diversos fins. A proposta deste conceito
é gerar um olhar diferente para resolver

What is Design Thinking?
The origin of Design Thinking arose with
the Ideo consulting, an American company
with develop innovative solutions for various
purposes. The proposal of this concept is to
generate a different view to solve problems
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problemas observando aspectos fora do
seu contexto, ou seja, buscando o que não
existe para propor uma solução. O fator
inovador deste modelo, diferentemente dos
modelos tradicionais em que uma solução é
selecionada a partir de alternativas, é que a
ideia principal não deriva do problema, mas
de uma solução que
se encaixa nele. Não
“Pensar como um designer
se pode resolver
um problema com
pode transformar a forma
o
mesmo
tipo
como você desenvolve
de
pensamento
produtos, serviços, processos que originou a
– e mesmo estratégia. ”
situação problema,
é preciso olhar
Tim Brown, CEO da Ideo
para o contexto,
as experiências do cliente e os processos
organizacionais envolvidos para ganhar
uma visão mais completa e assim melhor
identificar as barreiras e gerar alternativas
para transpô-las.
Embora o termo “design” esteja relacionado
à qualidade e aparência estética de produtos,
dentro do Design Thinking tem como
objetivo promover a concepção de ideias
que satisfaçam às necessidades humanas
e respondam às tendências de mudança e
comportamentos do consumidor.
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observing aspects out of its context, in
other words, search for what does not exist
to propose a solution. The innovative factor
of this model, differently from traditional
models in which the solution is selected
from alternatives, is that the main idea does
not derive from the problems, but it is a
solution which fits in it. The problem cannot
be solved with the same type of thinking
which originated the problem, it is necessary
to look at the context, the experiences of
the client and the organizational problems
involved to have a broader view and, this way,
to better identify the barriers and generate
alternatives to overcome them.
Although the term “design” is related
to quality and aesthetic appearance of
products, inside Design Thinking has as an
aim to promote the conception of ideas
which satisfy the human needs and answer
to the trends of change and behavior of the
customer.

Porque usar o Design Thinking?
Um processo de inovação engloba etapas
que orientam as atividades de inovação desde
a geração de ideias até a implementação da
solução (Bonini & Sbragia, 2011).
O Design Thinking estimula diferentes
estágios de pensamentos. O desenvolvimento
de pensamentos diferentes é essencial para
equipas que procuram “sair da caixa” pois
conseguem comparar alternativas e testar
cada uma delas, e assim chegar a um resultado
que simplesmente funciona. Portanto, o
foco do trabalho está em introduzir novas
experiências, em vez de propor mudanças
funcionais no próprio produto.
É fundamental que todo o processo de
criação de serviços, produtos e projectos se
inicie com a definição clara da necessidade do
cliente, obtendo as suas considerações para
a formulação da solução a ser entregue. Os
estágios neste caso deixam de filtrar ideias
para formar protótipos ou testes. E o fluxo de
criação evolui até que o todo se torne viável
para ser entregue aos clientes.

Why use Design Thinking?
An innovation process encompasses
stages which guide the innovation activities
since the generation of ideas until the
implementation of solution (Bonini &
Sbragoa, 2011).
Design Thinking stimulates different stages
of thinking. The development of different
thinking is essential for team which looks
for “leaving the box”, since they can compare
alternatives and test each one of them,
and this way reach a result which simply
works. Therefore, the focus of the work is
introducing new experiences instead of
proposing functional changes in the product
itself.
It is fundamental that the whole service,
product and project creation process start
with the definition
of the clear need
“Think as a designer can
of
the
client,
transform the way you
obtaining his or her
considerations
in
develop products, services,
order to formulate
processes – and even
the solution to
strategies.”
be delivered. The
Tim Brown, Ideo CEO
stages in this case
no longer filter ideas
to form prototypes or tests. And the flow of
creation evolves until all become feasible to
be delivered to the clients.

Como funciona na prática?
O processo para resolver problemas,
desenvolver novos produtos, pensar em
projectos criativos, no geral, é feito por fases

How does it work in practice?
The process to solve problems,
develop new products, think about
creative projects, in general, is done in

e por equipas multidisciplinares. O design
thinking energiza as equipas para que sejam
mais colaborativas, trabalhem com mais
eficiência e alcancem uma maior performance
no trabalho. Fazem parte das actividades
deste processo a condução de pesquisas de
satisfação, brainstorming, prototipagem e a
imersão da equipa na realidade do cliente, por
exemplo. As etapas aqui abordadas não são
sequenciais, muito pelo contrário, acontecem
de forma iterativa e versátil. As fases podem
ser ajustadas e configuradas de modo que
se adequem à natureza do projecto e da
organização.

stages and by multidisciplinary teams.
The design thinking energizes the
teams to be more collaborative, to work
more efficiently and to reach a better
performance at work. The activities of
this process are satisfaction research,
brainstorming, prototyping and team
immersion into the client’s reality. The
stages covered here are not sequential;
on the contrary, they occur in an
interactive and versatile way. The stages
may be adjusted and configured in a way
to adapt to the nature of the project and
of the organization.
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Fig. 2. Etapas do Design Thinking

Compreender
Geralmente, a primeira etapa tem como
objetivo aprofundar o entendimento inicial do
problema, a identificação das necessidades das
partes interessadas no projecto e as prováveis
oportunidades que surgem decorrentes desta
imersão. Enquadrar o problema certo é a única
maneira de criar uma solução certa.

Understanding
Generally, the first stage is aimed to deepen
the initial understanding of the problem, the
identification of the needs of the concerned
parties in the project and the possible
opportunities which may appear during this
immersion. Framing the right problem is the
only way to create right solution.

Idealizar
O “mergulho no contexto” permite pensar em
ideias que agreguem valor ao cliente, tragam
clareza e foco para o projecto. Durante a fase
de idealização o objetivo é gerar um grande
número de ideias interessantes representando
soluções potenciais. Construir uma ideia
pensando em como poderá ser aplicada no
dia-a-dia ajuda a ampliar novos conceitos de
solução para o problema inicial.

Idealizing
“Diving in the context” allows thinking
in ideas which add value to the client,
bringing clarity and focus for the project.
During the idealization stage the aim is to
generate a great number of interesting ideas
representing potential solutions. Building an
idea thinking in how it could be applied to dayto-day business in order to help to broaden
new solution concepts for the initial problem.
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Prototipar
É a fase que permite que ideias possam
ser testadas de forma rápida, a fim de saber
se são viáveis ou não. Os benefícios desta
etapa são a garantia de que o produto final
corresponda aos requisitos iniciais da solução.
E, minimamente possibilitar o contacto do
cliente com o resultado final.

Prototyping
This is the stage which allows the ideas to be
tested in a quick way in order to know whether
they are feasible. The benefits of this stage are
the guarantee that the final product matches
the initial requirements of the solution, and,
minimally to make possible the contact of the
client with the final result.

Implementar
Nesta etapa, testamos o protótipo com os
clientes para monitorar a resposta e considerar
se a solução atendeu ao problema inicial ou
não. Essa fase tem como função garantir a
aplicação das ideias, a fim de proporcionar o
aprendizado contínuo e a eventual aceitação
da solução pelos clientes.

Implementing
At this stage, the prototypes are tested
with the client to monitor the answer and
consider whether the solution meets the
initial problem. This stage has the purpose of
guaranteeing the application of the ideas in
order to provide the continuous learning and
an eventual acceptance of the solution by the
clients.

PROBLEMAS CONHECIDOS
Aqueles que já sabes como resolver

PROBLEMAS SEMI-DESCONHECIDOS
Aqueles que já conheces algumas maneiras
para resolver
PROBLEMAS DESCONHECIDOS
Aqueles que não sabes como resolver porque
não compreendes a causa dos mesmos
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Principais Desafios

Main Challenges

O desafio principal do Design Thinking não
consiste na geração de uma ideia perfeita, mas
sim na garantia de que as ideias selecionadas
mantenham sua essência durante todo o
processo de desenvolvimento, até a entrega
do produto ou serviço ao cliente. A troca
de informações com o cliente quando este
ainda não visualiza todas as opções que lhe
podem ser entregues, não é uma tarefa fácil.
O sucesso do Design Thinking e a geração
de valor são alcançados pelo domínio em
transformar informações desconhecidas
ou imprecisas em conhecimento. Algumas
ideias satisfazem um conjunto inteiramente
novo de necessidades de que os clientes não
se apercebem por não existir oferta similar.
É necessário estar por dentro das novidades
tecnológicas para antecipar as tendências
de negócios para o futuro.

The main challenge of Design Thinking does
not consist of generating a perfect idea, but
rather guaranteeing that the selected ideas
keep their essence during the development
process, until the delivery of the product
or service to the client. The exchange of
information with the client when he or she
does not visualize all the option which can
be delivered is not an easy task.
The success of Design Thinking and the
generation of value are reached by the
mastery in transforming unknown or
imprecise information into knowledge.
Some ideas satisfy an entirely new
set of needs that the clients are not
aware because there is no similar offer.
It is necessary to be in the know of
technological novelties to anticipate the
business trends for the future.

Tendências

Trends

Recentemente, a ênfase no Design Thinking
tem demonstrado fortemente o valor de se
aplicar o pensamento criativo centrado nas
pessoas. Porém, este processo estruturado
de geração de ideias não é suficiente para
o mercado. Novas práticas estão sendo
discutidas e combinadas com novos modelos
de negócio, com o intuito de unir pessoas de
diferentes áreas de atuação e competências
em desenvolvimento de novos negócios.
Essas práticas permitem aplicar fronteiras
sobre como pensamos e auxiliam nas escolhas
de soluções mais voltadas aos desejos dos
clientes. Para tal, o design thinking pode ser
aliado a outras práticas que reduzem o TimeTo-Market dos produtos no mercado, tais
como: Kanban, Learn Start-up e Scrum.

Recently, the emphasis on the Design
Thinking has strongly demonstrated
the value of applying the creative
thinking centered on people. Although,
this structured process of generating
ideas is not enough for the market.
New practices are being discussed
and combined with new business
models. These practices allow applying
boundaries on how we think and they
help with the choices of solutions more
geared to the client’s desires. For this
purpose, the design thinking can be
allied to other practices which reduce
the Time-to-Market of the products
in the market, such as: Kanban, Learn
Start-up and Scrum.

CONCLUSÕES:
CONCLUSIONS:
Sem saber, todos os dias, praticamos o Design Thinking dentro
da Unitel ao criar estratégias, otimizar processos, realizar
atividades de projectos, serviços e produtos para os nossos
clientes. Entretanto, alguns factores tais como concorrência,
tecnologia, ambiente legal, cultural e as transformações
sociais, podem afectar o domínio da criatividade. Ao avançar
por diferentes alternativas de se abordar um problema
entramos para novos segmentos pouco ou nada conhecido.
Isto exige capacidade de imaginar aquilo que ainda não existe.
O conhecimento no negócio e colaboração dos profissionais
envolvidos são pré-requisitos para novas descobertas e
aprendizados. Um processo criativo funciona com colaboração.
Ao buscar uma solução, o Design Thinking propõe alargar as
fronteiras do pensamento, gerar novas alternativas e, no fundo,
agregar valor para a experiência do usuário.

Without knowing, every day we practice the Design
Thinking inside Unitel when we create strategies, optimize
processes, perform activity, service and product projects
for our clients. However, some factors such as competition,
technology, legal and cultural environment and the social
transformations may affect the mastery of creativity.
Advancing through different alternatives of approaching
a problem we enter in little or unknown new segments.
This demands capacity to imagine what still does not exist.
The knowledge in business and the collaboration of the
professionals involved are prerequisites to new discoveries and
learning. A creative process works with collaboration. When
searching for a solution, the Design Thinking proposes broadening
the thinking boundaries, generating new alternatives and, in the
background, aggregate value for the user’s experience.
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O Desporto na Unitel
SPORTS AT UNITEL

EUDEUSDETH SANTOS

O Início
C

onsiderando cada vez mais a
importância do convívio entre
colaboradores fora do ambiente corporativo
e privilegiando a qualidade de vida que é
nada mais do que a busca do equilíbrio entre
a vida pessoal e profissional, foi idealizado
o surgimento do GDU (Grupo Desportivo
UNITEL).
Corria o ano de 2006 quando um grupo
de 6 colaboradores Unitel, decidiu unir
esforços na criação de um órgão que fosse
responsável pelas actividades lúdicas dos
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The Beginning
R

egarding more and more the
importance of working together
outside the corporate environment and
privileging the life quality, which is the
search for balance between personal and
professional life, the onset of GDU (UNITEL
Sports Group) was designed.
It was the year 2006 when a group of 6
Unitel employees decided to join forces
in creating an organization that would be
responsible for the employee’s recreational
activities. The goal was to promote teamwork

colaboradores. O objectivo era fomentar
o espírito de equipa e zelar pela saúde,
num ambiente informal e descontraído.
Posteriormente os consultores passaram
também a fazer parte do convívio com a
família Unitel na prática do Futebol.

estrelas com a vitória expressiva da
equipa dos Directores sobre a equipa
dos Chefes de Departamento e ainda a
participação de uma estrela da Selecção
Angolana de Basquetebol, que jogou com
os Colaboradores durante 35 minutos.

Festival Desportivo Unitel

Expansão

Em 2012, já com 150 participantes e
três modalidades (Futebol, Basquetebol
e Voleibol), foi criado o conceito Festival
Desportivo Unitel, sendo que para o
materializar, houve a colaboração de
um grupo de formadores especialistas
do Sporting Clube de Portugal, que
monitorizaram todo o Festival nas
diferentes modalidades; nomeadamente,
futebol 8 e de sala, voleibol, basquetebol,
xadrez
e
ainda
as
modalidades
experimentais que foram a capoeira,
natação, minigolfe, fitness e futebol
infantil.
Como
resultado,
540
pessoas
participaram do evento, dentre os quais
80 crianças com idades entre os 7 e os 13
anos no futebol, 20 crianças com 7 anos
na natação.
O auge do Festival deu-se no dia do
encerramento com uma adesão ao local
de aproximadamente 600 pessoas, entre
colaboradores e seus familiares.
Neste dia foi realizado o jogo das

Desde então, o GDU não mais parou…
De 2013 para cá o GDU cresceu de 8
para 37 Colaboradores todos em regime
de voluntariado e sem remuneração
associada; de 3 para 8 modalidades e como
consequência houve um incremento de
150 para 800 colaboradores praticantes
/ atletas.
Não satisfeitos, em 2015, foi dado início
a um levantamento a nível das Delegações
Regionais da Unitel, onde com ajuda de
colegas nas diversas províncias, a quem
carinhosamente foi dada a denominação
de Responsáveis Desportivos, foram
identificadas as modalidades mais
praticadas. Este levantamento, culminou
com um projecto desportivo virado para
as Delegações Regionais, que deverá ser
implementado em breve.
Hoje o GDU vive em constante dinâmica
e inovação, sendo necessárias parcerias
constantes com as distintas direcções
da empresa para realização dos diversos
eventos idealizados.

and wellbeing in an informal and relaxed
environment. Onward the consultants also
became part of this interaction with Unitel
family in the Football practice.

Unitel Sports Festival
in 2012, there were 150 participants and
three categories (Football, Basketball and
Volleyball), the concept of the Unitel Sports
Festival was created. In pursuing this
vision, a group of specialist trainers from
Sporting Clube Portugal, who monitored
the Festival in different modalities; for
instance, 8-a-aside football and indoor
football, volleyball, basketball, chess and
also the experimental modalities that were
the capoeira, swimming, mini-golf, fitness
and juvenile football.
As a result, 540 people attended the
event, among them 80 children between 7
and 13 years in football; 20 children aged
7 in swimming.
The heyday of the Festival took place
on the closing day with approximately
600 people, among employees and their
relatives.
On this day, the Star Game was carried
with the expressive victory of the Directors
team on the Heads of Department team,
and also the participation of a star of the
Angolan Basketball Selection, who played
with the Employees for 35 minutes.
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“DESPORTO É SAÚDE, SAÚDE É VIDA”
É a mensagem que o GDU quer passar
para a época desportiva 2019.
Ao longo dos anos, foram-se observando
mudanças positivas no ambiente corporativo
da Unitel, particularmente com a Cultura
Organizacional “SOMOS UNITEL” em que
se fomenta a Compromisso, a Confiança
e Colaboração que estão perfeitamente
alinhados com os objectivos do GDU e a
prática de actividades desportivas tem
trazido de forma imediata e duradoura,
benefícios que se estendem à vida pessoal
dos Colaboradores em Luanda. Pretendese continuar a inovar e os desafios passam
por incrementar a qualidade das iniciativas
em Luanda e estender as actividades para
as Delegações Regionais.
A Unitel está num mercado cada vez
mais competitvo e o capital humano é
sem dúvida o maior activo da empresa,
que além de fornecer know-how, deve
apresentar excelentes níveis de rendimento,
que proporcionem alta produtividade e
agreguem valor.
Assim, para a época Desportiva 2019, o
GDU propõe aos Colaboradores, programas
e eventos de bem-estar corporativo no
sentido de incentivar a prática desportiva,
pois acredita que investir em questões

098

relacionadas à promoção da qualidade de
vida representam uma acção de menor
custo, quando comparados à remunerações
e benefícios para promoção de resultados,
engajamento de colaboradores e retenção
de talentos.
Com estes programas e eventos,
tais como competições desportivas,
workshops, palestras, programas de grupos
e outros, contamos dar o nosso contributo
a empresa, com vista o seguinte:
• Redução de custos com seguros de
saúde
• Redução de acidentes de trabalho
• Redução de absentismo
• Promoção de uma maior integração da
equipa
• Estimular a inovação e criatividade
• Colaboradores mais satisfeitos e mais
comprometidos
• Melhoria no atendimento dos clientes
internos e externos
• Aumento da produtividade e do
desempenho dos Colaboradores
• Melhoria da imagem da empresa junto de
colaboradores e da sociedade
Porque desporto é saúde e saúde é vida,
convidamos os colaboradores a praticar
pelo menos uma das 8 modalidades que o
GDU dispõe na corrente época.

Expansion
Since then, GDU has not stopped ... Since
2013 developed from 8 to 37 Employees all
on a voluntary basis and without associated
payment; from 3 to 8 categories and as a
result there was an increase from 150 to 800
employees / athletes.
Not satisfied, in 2015, a survey was initiated
in Unitel Regional Delegations, with the help
of colleagues in several provinces, which
were affectionately named Sports Directors,
the most practiced modalities were
identified. This survey culminated in a sports
project aimed at the Regional Delegations,
which should be implemented soon.
Today GDU lives in constant dynamics and
innovation and continuous partnerships are
necessary with the different directions of the
company to promote several idealized events.
"SPORT IS HEALTH, HEALTH IS LIFE"
It is the message that GDU wants to
send to 2019 sports season.
Over the years, there have been
positive changes in Unitel corporate
environment, notably with "WE ARE
UNITEL" Organizational Culture in which
Commitment, Trust and Collaboration are
promoted that are perfectly aligned with
the aims of GDU and the practice of sports
activities has brought immediate and

lasting benefits that extend the Employees
personal lives in Luanda. The intention is to
continuously innovate and challenge them
to increase the quality of the initiatives
in Luanda and extend the activities to the
Regional Delegations.
Unitel is in an increasingly competitive
market and human capital is undoubtedly
the company's greatest asset, which in
addition to providing know-how, must
have excellent levels of income, provide
high productivity and add value.
Thus, for the 2019 Sports Season, GDU
suggests the Employees, programs and

events of corporate well-being in order to
encourage sports practice. We believe that
investing in issues related to the promotion
of life quality represent a lower cost action,
when compared to the remunerations and
benefits to promote results, employee
commitment and retention of talent.
With these programs and events, such as
sports competitions, workshops, lectures,
group programs and others, we intend to
give our contribution to the company, in
order to:
• Reduce costs with health insurance
• Reduce work accidents

• Reduce absenteeism
• Promote greater team integration
• Stimulate innovation and creativity
• More satisfied and committed employees
• Improve internal and external customer
service
• Increase employee productivity and
performance
• Improve the company's image among the
employees and the society
Because sport is health and health is life,
we invite employees to practice at least
one of the 8 modalities that GDU has in the
current season.
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Responsabilidade
Ambiental Rodoviária
ROAD ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
TELMO DOS SANTOS

A

responsabilidade ambiental é uma preocupação emergente,
cada vez mais necessária e que deve ser assumida não apenas
pela indústria, mas sobretudo pelos condutores e utilizadores de
veículos automóveis.
Num mundo cada vez mais tecnológico e moderno, a indústria
automóvel está cada vez mais empenhada em desenvolver veículos
com soluções alternativas, como eléctricos e com cada vez menor
consumo de combustível.
Porém, a responsabilidade ambiental rodoviária, ou seja, a atitude e
comportamento adoptados pelo condutor têm um papel fundamental
em complementar estas soluções tecnológicas e com isso garantir a
melhoria da qualidade do ar e do ambiente.
Também conhecida por eco-condução ou condução ecológica,
é uma condução que consiste na adopção de hábitos de condução
eficientes, visando a redução do consumo de combustível e emissão
de gases com efeito de estufa (GEE), sobretudo dióxido de carbono
(CO2), que contribuem para o aquecimento global e outros poluentes
(principalmente óxidos de azoto e de enxofre) e de partículas
resultantes da insuficiente combustão dos hidrocarbonetos, com foco
principal na preservação do meio ambiente e da qualidade do ar que
respiramos.
Todavia, a eco-condução contribui em igual medida para uma maior
segurança rodoviária, pois consubstancia-se também na (re)educação
para diminuição das acelerações e travagens bruscas, tornando a
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E

nvironmental responsibility is an emerging
concern, which is increasingly needed and must
be acknowledged not only by the industry but also by car
drivers and users.
In an increasingly technological and modern world, the
automotive industry is increasingly committed to develop
vehicles with alternative solutions, such as electric and
with lower fuel consumption.
Although, road environmental responsibility, namely the
attitude and behavior adopted by the driver have a major
role in complement these technological solutions and
thereby ensure the improvement of air quality and the
environment.
Also known as eco-driving or energy-efficient driving
is basically the adoption of efficient driving habits,
aimed at reducing fuel consumption and greenhouse gas
emissions (GHG), especially carbon dioxide (CO2), which
contribute to global warming and other pollutants (mainly
nitrogen and sulfur oxides) and particulates resulting from
insufficient combustion of hydrocarbons, with a primary
focus on preserving the environment and the quality of the
air we breathe.
Nevertheless, eco-driving contributes equally to greater
road safety, as it also incorporates (r) education to reduce

viagem mais segura, confortável e prazerosa para todos os ocupantes.
Por outro lado, adoptando hábitos de condução mais eficientes,
ecológicos e seguros, tirará maior partido das capacidades do seu
veículo, optimizando o consumo, reduzindo a poluição e o ruído,
e estará a contribuir para a diminuição do número de acidentes
rodoviários.
Algumas dicas úteis para uma condução mais segura e amiga do
ambiente:
• Evite viagens desnecessárias. Utilize a viatura quando
absolutamente necessário. Opte por alternativas mais saudáveis
e que não prejudicam o ambiente como caminhar ou andar de
bicicleta para viagens curtas ou ainda transportes colectivos;
• Mantenha a pressão dos pneus sempre correcta, pois a pressão
inferior aumenta o consumo em cerca de 6% e pode por outro lado,
aumentar a probabilidade de um acidente rodoviário;
• Faça a manutenção do seu veículo periodicamente. Um veículo
saudável, bem lubrificado, dentro dos intervalos recomendados para a
manutenção preventiva, gasta menos combustível e é menos poluente;
• Evite exceder desnecessária e bruscamente a velocidade e
mantenha uma distância que evite travagens repentinas e acelere
suavemente. Nas descidas, tire o pé do acelerador;
• Use o ar-condicionado somente quando necessário, especialmente
no cacimbo. Sempre que possível, desligue o ar-condicionado e baixe
os vidros;
• Ligue o motor apenas no momento de arranque do veículo.
Desligue-o se tiver de esperar mais do que 1 minuto ou utilize o
sistema “start/stop” dos veículos recentes;
• Não faça do uso da buzina um hábito. Tenha paciência, simpatia
e cortesia no trânsito, evite ruído e poluição sonora.
A poluição e consequentes danos que os veículos automóveis
causam ao ambiente podem comprometer seriamente a qualidade
de vida das gerações vindouras, daí a importância de sermos
condutores ambientalmente responsáveis.
Uma condução responsável, segura e sustentável é certamente
consciente do impacto positivo que pode ter no ambiente, tendo
em conta a segurança, a qualidade do ar e do ambiente, maior
tempo de vida útil do próprio veículo e até mesmo a poupança e
economia pessoal.

acceleration and sudden braking, making the journey safer,
more comfortable and more enjoyable for all occupants.
On the other hand, by adopting efficient, ecological and
safe driving habits, it will take greater advantage on the
capabilities of your vehicle, optimize consumption, reduce
pollution and noise, and contributing to a reduction of
road accidents.
Some useful tips for a safer, environmentally and friendly
driving:
• Avoid unnecessary journeys. Use the car when absolutely
necessary. Choose healthier and environmentally friendly
alternatives such as walking or cycling for short trips or
even public transport;
• Keep tire pressure right, as the lower pressure increases
fuel consumption by about 6% and can increase the odds
of a road accident;
• Periodically maintain your vehicle. A healthy, welllubricated vehicle, within the ranges recommended for
preventive maintenance, uses less fuel and is less polluting;
• Avoid unnecessary and abrupt speed overshoot and keep
a distance that prevents sudden braking and accelerates
smoothly. On downhills, take your foot off the accelerator;
• Use air conditioning only when necessary, especially in
“cacimbo”. Whenever possible, turn off the air conditioning
and lower the windows;
• Start the engine only when the vehicle is started. Turn it
off if you have to wait more than 1 minute or use the "start
/ stop" system in recent vehicles;
• Do not use the horn as a habit. Have patience, sympathy
and courtesy in traffic, avoid noise pollution.
Pollution and consequent car damage to the
environment can seriously compromise the life quality
of future generations, consequently it is important being
environmentally responsible drivers.
Responsible, safe and sustainable driving is certainly
aware of the positive impact it can have on the environment,
taking into account safety, air quality and the environment,
vehicle lifetime, and even personal finance and savings.
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Parcerias na Formação
- um caminho promissor
e sustentável para o futuro
PARTNERSHIPS ON TRAINING - A PROMISING AND SUSTAINABLE PATH TO THE FUTURE
PALAVRAS-CHAVE
Parcerias, know-how,
desenvolvimento de
competências, formação
KEYWORDS: Knowing, know-how,
competence development, training

CELSO PAÍM

Introdução
N

uma empresa, a unidade orgânica que
gere a Formação não deve ser um
elemento isolado, um departamento geralmente
afecto à uma Direcção de Recursos Humanos,
que recebe e executa pedidos de compras
de cursos ou regista as horas de formação
em algum sistema informatizado. Deve ser
um instrumento activo do Negócio para
desenvolver o capital humano em função de
necessidades reais alinhadas com a Estratégia,
caso contrário serão despendidos recursos
financeiros e horas de não-trabalho sem o
devido retorno do investimento. Mais do que
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Introduction
I

n a company, the organic unit that
manages the Training should not be
an isolated element, a department usually
related to ta Human Resources Direction,
which receives and executes the courses
purchases requests or register the amount
of training time on a computer system. It
must be an active instrument of Business
to develop the human capital according to
the real needs aligned with the Strategy,
otherwise financial resources and nonworking hours will be spent without the proper
return on investment. More than providing

prover horas de formação, a área responsável
pela formação deve interagir com as demais
áreas da organização para assegurar a existência
de conhecimento (saber-ser/estar, saber-saber
e saber-fazer) que garanta a produtividade
da organização, desenvolvendo pessoas para
estarem aptas a executar com eficácia as suas
funções actuais ou futuras.
Com este desiderato, identificamos cinco
tipos de parcerias que resumimos a seguir:
I. Alinhamento com a Visão e a Estratégia
da empresa: é crítico que a Área de Formação
saiba o caminho para onde a empresa se dirige
à médio e longo prazo e actue como veículo
para o desenvolvimento das competências que
permitirão trilhar este caminho;
II. Alinhamento com as áreas de Negócio:
é fundamental saber o que é prioritário
(importante vs. urgente) para as áreas de
negócio e garantir que as suas necessidades são
atendidas;
III. Parcerias formativas com entidades
externas e internas: como geralmente o
conhecimento não reside in-house, para
optimização de recursos e garantia de
resultados, são feitas parcerias com entidades
externas especializadas na forma de contratos
de consultoria, assessoria ou de formação,
contudo, estas parcerias devem contemplar
a transferência efectiva de know-how, numa
lógica em que as pessoas são formadas e
acompanhadas por formadores ou consultores
mas deverão ser autónomas em determinado
espaço de tempo. Com a maturidade, as
organizações passam a possuir no seu plantel
de capital humano, talentos que podem ser
utilizados para formação de outros, através
da partilha de conhecimento técnico após
capacitação andragógica específica para o
ensino profissional, com o adicional de estes
talentos para além de terem o conhecimento,
também terem a experiência na implementação
dos processos internos.
IV. Envolvimento das pessoas da organização:
o objectivo final de toda acção de formação
é desenvolver competências em pessoas,
assim cada trabalhador deve estar ciente do
seu papel de co-responsabilização no seu
desenvolvimento e da autoria da sua carreira.
Faz-se necessário mudar o mindset de “vou a
uma formação só porque os RH ou a minha chefia
me indicaram” para “quero ir a uma formação
porque tenho consciência que contribui para
o meu desenvolvimento contribuindo para a
minha progressão na carreira”.
V. Retorno à sociedade: envolvido na
Responsabilidade Social Corporativa e
numa política de sustentabilidade, devem
ser celebradas parcerias para garantir o

training hours, the department responsible
for the training must interact with the other
organization departments to ensure the
existence of knowledge (know-be, expertise
and know-how) which guarantees the
productivity of the organization, developing
people to be able to execute efficiently the
present or future functions.
With this desideratum, we identified
five types of partnerships which will be
summarized below:
I. Alignment with the Vision and Strategy
of the Company: it is critical that the Training
Area knows the way where the company is
heading to in the middle and long term and
acts as a vehicle to the development of the
competences which will allow to tread this
path;
II. Alignment with the Business areas: it
is essential to know what is priority for the
business areas and guarantee that the needs
are met;
III. Training partnerships with internal
and external entities: As generally the
knowledge does not dwell in-house, in order
to optimize resources and to guarantee the
results, partnerships with external specialized
entities are made in a form of consulting,
counseling or training contracts, although
these partnerships must contemplate
effective know-how transfer, in an aspect
in which the trained people are assisted by
trainers / consultants but they should be
autonomous in a certain time, which does not
always happen on training projects in Angola.
With maturity, the organizations have in their
human capital team, talents who can be used
to form others, through the share of technical
knowledge after an andragogic training for
professional education, in addition to these
talents beyond having the knowledge; they will
also have experience in the implementation of
the internal processes.
IV. Engagement of the people in the
organization: the final goal of every training
action is to develop competences on people,
this way each employee must be aware of his
or her role in the co-responsibility of his or her
development and the authorship of his or her
career. It is necessary to change the mindset
from "I am going to take a training course
only because the HR or my superior indicated
me" to "I want to take a training course
because I am aware that it contribute to my
development and progress in my career".
V. Return to the society: involved in the
Corporate Social Responsibility and in a
sustainability policy, partnerships must
be celebrated in order to guarantee the
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desenvolvimento das comunidades em que as
empresas executam as suas actividades, tendo
as áreas de formação das empresas o papel
de contribuir na educação e sensibilização da
sociedade.
Na Unitel temos seguido esta lógica de
parcerias, que passou por diversos marcos
como ilustrado na figura abaixo e actualmente
temos consolidado um modelo que alia uma
Bolsa de Formadores Internos com quadros
com conhecimento e experiência em áreas
do saber, com parcerias de formação com os
principais fornecedores de tecnologia, que
nos tem habilitado a ministrar formação oficial
para certificações de indústria através das
nossas pessoas e que tem trazido resultados
muito profícuos com oportunidades e desafios
partilhados adiante.

2002
2006
FORMAÇÕES AD-HOC
FORMADORES EXTERNOS

2015
2015
SOMOS UNITEL
(WORKSHOPS)

2007
DEPARTAMENTO DE
FORMAÇÃO

2010

2011

PROGRAMA ATITUDE

FORMAÇÃO PARA
A BANDA DE GESTÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO
DA MAIANGA

CERTIFICAÇÃO INEFOP
TECH DAYS

2012

2018
CISCO NET ACADEMY

BOLSA DE
FORMADORES INTENOS

ZoOM MAGAZINE
PARCERIAS C/
INSTITUTOS MÉDIOS

2013

CRIAÇÃO DA ACADEMIA

TESTPLANT

PERCURSOS FORMATIVOS

PARCERIAS C/ UNIV.
ESTRANGEIRAS

PARCERIAS C/ UNIV.
NACIONAIS

2017

2016

development of the communities where the
company execute its activities, having the
training areas of the company the role to
contribute in the education and awareness of
the society.
At Unitel we have followed the partnership
approach, which has gone through several
milestones as shown in the picture below.
Nowadays we have consolidated a model,
which allies an Internal Trainers Scholarship
with staff with knowledge and experience in
knowledge areas, with training partnerships
with the main technology suppliers, which
have allowed us to administer official training
for the industry certifications through our
people and which has brought fruitful results
with opportunities and challenges shared
ahead.

2019
MICROSOFT IMAGINE
ACADEMY
E-LEARNING



Oportunidades
com o Estabelecimento
de Parcerias de Formação
Tecnológica

• Redução de custos e do tempo de
entrega da formação. Numa das nossas
primeiras experiências, precisávamos
capacitar colaboradores da área comercial
em todo país num curto espaço de tempo,
com um fornecedor externo, o custo
rondava $545 por pessoa, com um tempo
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Opportunities with
the Establishment of
Technology Training
Partnerships

de entrega elevado e logística colossal
para os formadores externos. Com a Bolsa
de Formadores Internos, hoje em dia o
custo ronda os $15 além do planeamento
das acções ter ficado bem mais facilitado.
Outra fonte importante de redução de
custos foi a implementação da Testplant

• Reduction of costs and training delivery
time. In one of our first experiences,
we needed to train employees of the
commercial area in the whole country in
a short period, with an external suppliers,
the cost was around $545 per person, with
a delivery time elevated and a colossal

(laboratório com uma réplica da rede onde
é possível realizar testes e formações
em equipamentos sem impactar no
serviço disponibilizado aos clientes). Em
2018 foi possível poupar $850.000 em
custos logísticos, realizando em Angola
formações que sem a Testplant teriam que
ser realizadas no exterior;
• Incremento da qualidade na formação.
Noutra experiência, formávamos técnicos
para
determinada
certificação
de
indústria, porém as taxas de reprovação
no exame de certificação (realizados fora
das nossas instalações) eram demasiado
altas. Foi criada uma parceria tecnológica
formativa e com recurso à formadores
da Bolsa Interna foi alterado o modelo
da formação e adaptado o conteúdo
com realce para as situações práticas do
dia-a-dia e como resultado as taxas de
reprovação tornaram-se ínfimas (o exame
continua a ser realizado fora das nossas
instalações).
• Redução da dependência de consultoria
externa. Fruto da estratégia da empresa e
da materialização do desenvolvimento das
pessoas através da formação na Academia
Unitel, temos assistido à extinção ou o
desagravamento dos SLAs de contratos
de suporte com fornecedores de
equipamentos, assim como foi possível
o fim dos contratos de consultoria que
vigoraram maioritariamente durante o
primeiro septénio de operação comercial
da Unitel.
• Consolidar a Unitel como uma Learning
Organization. Com a capacidade de
criar, adquirir, interpretar, transferir e
reter o conhecimento, modificando o seu
comportamento por razões de negócio, de
competitividade e com isso reflectir novo
conhecimento no seu próprio contexto
(Moreira L. et al,2018).
• Retenção das pessoas. Através da
valorização do papel das pessoas que
partilham o seu saber e da importância que
a empresa dá ao se co-responsabilizar no
desenvolvimento dos seus colaboradores.
• Contribuição para a melhoria
do sistema de ensino. A Unitel tem
empreendido diversas acções com esta
finalidade, dentre as quais salientamos
acordos com instituições de ensino para
assistência na reformulação dos programas
curriculares; acordos para capacitação
técnica de estudantes nas instalações
da Unitel; acordos para a captação dos
melhores estudantes; doação de materiais
escolares e equipamentos; promoção de

concursos educacionais e tecnológicos,
dentre outros.

Desafios para
o estabelecimento
de parcerias de formação
tecnológica
• Motivar e garantir a cultura das
pessoas partilharem know-how segundo o
pensamento de Orison S. Marden, de que
uma vela não se apaga por acender outras;
• Identificar os melhores perfis de
formador interno para mitigar a dicotomia
que por vezes surge entre “saber” e
“ensinar o que se sabe”; após o qual, é
necessário quebrar a barreira de que
“aquele meu colega / amigo também pode
ser meu formador”;
• Experimentação. Para que a formação
desenvolva, é necessário que se alie o
saber-saber teórico com o saber-fazer
prático em laboratórios ou ambientes de
qualidade para competências técnicas
assim como em 'cases e roleplays' para o
saber-ser/estar através de competências
comportamentais;
• A Legislação actual tende a ser
omissa na incorporação de elementos
tecnológicos à formação como o
e-Learning e acreditamos que poderia
ter mais incentivos para a promoção de
políticas de formação profissional através
das empresas;
• Algumas organizações ainda não estão
aptas a buscarem parcerias win-win,
desejando obter vantagens extraordinárias
que a si favorecem em detrimento da outra
parte;

Tendências
Para a Unitel, a nível de parcerias
internas, as tendências passam por:
a) Bolsa de Formadores Internos –
constituída desde 2017, actualmente com
cerca de 30 formadores entre conceptores
e ministradores em competências técnicas
das áreas tecnológicas e comerciais, em
2018 entregou cerca de 13% do volume
de formação e a previsão é incrementar
substancialmente a sua participação
em 2019 contemplando novos cursos e
formadores.
b) Formação com recurso a tecnologias
– desde 2018 que a Unitel em explorado
um inovador sistema de telepresença
que permite o Ensino à Distância, com

logistics of the external trainers. With the
Internal Trainers Scholarship, nowadays
the cost is around $14 besides the action
planning was much easier. Another
important source of cost reduction
was the implementation of Testplant
(laboratory with a network replica where it
is possible to carry out tests and training
in equipment without impact on the
service available for the clients). In 2018 it
was possible to save $850.000 on logistic
costs, carrying out training in Angola that
without the Testplant would have to be
done abroad;
• Increase in the training quality. In
another experience, we were training
technicians for a certain industry
certification, although the failure rate on
the certification exam (carried out of our
facilities) was excessive high. It was created
a training technological partnership and
with resources to the Internal
• Increase in the training quality. In
another experience, we were training
technicians for a certain industry
certification, although the failure rate
on the certification exam (carried out
of our facilities) was excessive high. It
was created a training technological
partnership and with resources to the
Internal Scholarship trainers the training
model was changed and the content
adapted with focus on everyday practical
situations. As a result the failure rate
became minimal (the exam continues being
carried out of our facilities).
• Reduction of external consultancy
dependency. A result of the company's
strategy and of the materialization of the
people's development through the Unitel
Academy training, we have seen the extinction
or the relief of the SLAs of support contract
with equipment suppliers. It was also possible
the end of the consulting contracts which
were in force during the first seven years of
commercial operation of Unitel.
• Consolidate Unitel as a Learning
Organization. With the capacity to create,
acquire, interpret, transfer and retain
knowledge, changing its own behavior for
business, competitivity reasons and with
this reflect new knowledge on its own
context (Moreira L. et al,2018).
• Retaining people. Through the
appreciation of the role of the people who
share their knowledge and the importance
that the company gives when it is coresponsible for the development of its
employees.

105

a realização de formações de natureza
essencialmente teórica e com curta
duração, onde o formador pode estar numa
localização diferente da dos formandos.
Para 2019 temos em curso o projecto de
introdução do e-Learning na companhia,
nas modalidades individual e colaborativa
com as vertentes síncrona e assíncrona.
c) Comunidades de Aprendizagem –
fóruns de discussão constituindo um
ambiente intelectual que facilite e sustente
a aprendizagem colaborativa partilhando
conhecimento, administradas por um guru
em determinada área.
d) Knowledge-base – constituição de um
repositório comum de conhecimento com
procedimentos e wikis que adicionalmente
facilitem a resolução de problemas
baseada em histórico e acelerem a
integração e o desenvolvimento de novos
colaboradores.
Relativamente às parcerias externas
para a formação, as tendências da Unitel
passam por:
e) Parcerias de formação de indústria
– ser oficialmente reconhecida como
parceira de Educação de fornecedores
mundiais que disponibilizam certificações
de indústria e nos habilitam a ministrar
formação com maior qualidade após uma
fase de certificação dos instructores
internos (train-the-trainner), como a
Cisco NetAcad para a formação em redes
IP - feito que permitiu o reconhecimento
da Unitel como tendo o Melhor Programa
de Desenvolvimento de Capital Humano
em 2018 nos Prémios Sirius; a Microsoft
Imagine Academy para formações
nas ferramentas de produtividade
do Office e IT; o Clube Toastmasters
International com adesão voluntária, para
o desenvolvimento de competências de
comunicação e liderança bem como o PMI
REP para área de Gestão de Projectos, só
para citar algumas das principais parcerias
já firmadas.
f) Parcerias com Instituições de Ensino
– quer sejam do Subsistema do Ensino de
Base, do Subsistema de Ensino Superior e
do Subsistema do Ensino Profissional para
a criação de sinergias e com o paradigma
dos MOOCs, que exploram a autoaprendizagem.
g) Desenvolvimento de Especialistas em
Telecomunicações – programa estratégico
que visa criar profissionais altamente
qualificados e com experiência em áreas
especificas das telecomunicações através
de diversas actividades formativas.
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• Contribution for the improvement
of the education system. Unitel has
undertaken several actions with this goal,
among them we highlight the agreements
with educational institutions to assist on
the reformulation of the study programme;
agreements for the technical training of
students at Unitel facilities; agreements
for searching the best students;
donation of educational material and
equipment; promotion of educational and
technological contests, among others.

"cases and roleplays" to know-be through
behavioral competences;
• The present laws tends to be silent on the
incorporation of technological elements
to the training as the e-Learning and we
believe that it could have more incentives
for the promotion of professional training
policies through companies;
• Some organizations still are not able to
search for win-win partnerships, aiming to
obtain extraordinary advantages that favors
them to the detriment of the other part.

Challenges for the
establishment
of technology training
partnerships

Trends

• Motivate and guarantee the culture of
people sharing know-how, according to
the thought of Orison S. Marden, with the
principle of the candle which does not put
out for lighting the others;
• Identify the best internal trainer
profiles to mitigate the dichotomy which
sometimes arises between knowing and
teaching what one knows; after that, break
the barrier that says "that colleague can
also be my trainer";
• Experimentation. In order to develop
a training, it is necessary to ally the
theoretical expertise with the know-how
in laboratories or quality environments
for technical competences as well as in

For Unitel, regarding the internal
partnerships, the trends are:
a) Internal Trainers Scholarship established since 2017, nowadays with around
30 trainers between creators and ministers
in technical competences of the commercial
and technological areas, in 2018 we delivered
13% of the amount of training and the forecast
is to increase substantially its participation in
2019 contemplating new courses and trainers.
b) Training with technological resources
- since 2018 Unitel has used an innovative
telepresence system that allows distance
learning, with the implementation of
essentially theoretical and short length
training, where the trainers can be in one
place different from the students. For

2019 is underway a project of e-Learning
introduction in the company, on the individual
and collaborative modality (synchronic and
asynchronic).
c) Learning Communities - discussion forums
constituting an intellectual environment which
facilitates and sustains the collaborative
learning sharing knowledge, administrated by
an expert in a determined area.
d) Knowledge-base – constitution of a
common repository of knowledge with
procedures and wikis which additionally
facilitate the solution of problems based on
background and accelerate the integration
and the development of new employees.
Regarding the external partnerships for
training, the trends at Unitel are:
e) Industry training partnerships - being
officially recognized as a partner in Education
of world suppliers which provide industry
certification and enabling us to give training
with higher quality after a phase of certification
or the internal trainers (train-the-trainer),
such as Cisco NetAcad for IP networks

training. This feat allowed the recognition of
Unitel as having the best program of human
development in 2018 on the Sirius Awards;
The Microsoft Imagine Academy for trainings
of the productivity tools of Office and IT;
the Toastmasters International Club with
voluntary membership, for the development
of
communication
and
leadership
competences as well as the PMI REP for the
project management, just to cite some of the
main partnerships already sealed.
f) Partnerships with Educational Institutes
- either they are from the Basic Educational
Subsystem, or from the Superior Educational
Subsystem or from the Professional
Educational Subsystem to create synergy
and with the MOOCs paradigm, which
explores the self-learning.
g) Development of Telecommunication
Experts - strategic program that aims
to create highly qualified professionals
and with experiences in specific areas
of telecommunications through several
training activities.

CONCLUSÃO:
CONCLUSION:
Os diversos tipos de parcerias são críticos
para o sucesso do processo de (trans)
formação numa organização e representam
um percurso por vezes árduo e com barreiras
culturais, tecnológicas ou de recursos
financeiros que exigirão sempre uma coresponsabilização do ente-final que é o
formando, pois sem o seu comprometimento
nenhum objectivo formativo é alcançado!
A Unitel tem feito o seu caminho paulatinamente
e tem estado a obter excelentes resultados nas
parcerias empreendidas.

Lista de
Abreviaturas

The several types of partnerships are
critical for the success of the training
process in an organization and they
represent sometimes a hard way with
cultural
technological
or
financial
barriers that will always demand coresponsibility of the final target, who
is the student, since without his or her
commitment no training goal is reached.
Unitel has gradually traced its way and
has obtained excellent results on the
partnerships undertaken.

Acronyms

MOOCs - Massive
Open Online
Courses

MOOCs - Massive
Open Online
Courses

PMI REP - Project
Management
Institute
Registered
Educational
Partner

PMI REP - Project
Management
Institute
Registered
Educational
Partner

SLA - Service Level
Agreement

SLA - Service Level
Agreement
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As Competências da Formação
TRAINING SKILLS
PALAVRAS-CHAVE
Competências, saber, formação

CARLA FERREIRA

T

udo o que somos, fazemos ou queremos fazer esteve ou estará
em grande medida associado a um momento de formação.
Esta afirmação é particularmente verdadeira a nível profissional:
fazemos cursos de capacitação, obtemos certificações, participamos
em workshops e conferências… e segue-se uma lista interminável de
eventos formativos que podem contribuir para nos tornarmos em
profissionais capacitados e sempre que possível reconhecidos.
Dá-se o nome de formação (1) ao conjunto de conhecimentos
relativos a uma área cientifica ou exigidos para exercer uma actividade;
instrução/conjunto dos cursos concluídos e graus obtidos por uma
pessoa (formação académica, formação técnica, etc.) e competência
(2): refere-se à posse, por parte de um indivíduo ou de uma
organização, das características necessárias para se realizar uma
determinada actividade. Surge a inevitável ligação destes conceitos
às dimensões do saber (3), pois sobre qualquer processo formativo
incide a aquisição de um novo conhecimento e como consequência
imediata, pelo menos uma das três dimensões do saber; Saber-Saber,
Saber-Ser/Estar, Saber-Fazer é transformada, ou seja, ganhamos ou
melhoramos as nossas capacidades (competências).
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A

ll that we are, do or want to do, was or will be highly
linked to a training area.
This statement is particularly true on a professional level:
we do training courses, achieve certifications, participate
in workshops and conferences ... and there is an endless
list of training events that can lead us to become qualified
professionals and whenever possible recognized.
Training is (1) the knowledge of a scientific area or required
to carry out an activity; education/
completed courses and degrees obtained by a person
(academic training, technical training, etc.)/ and skill
(2): refers to required features needed to carry out
a specific activity by a person or organization, this
brings an inevitable link of these concepts to the
dimension of learning (3), any formative process focus
on the acquisition of a new knowledge and the immediate
consequence, at least one of the three dimensions of
knowledge; Know How, Know to Be, Expertise changed, so
we gain or improve our abilities (skills).

Mas afinal quais são as Competências
da Formação?
No contexto organizacional, as competências da formação traduzem-se
na capacidade de promover o crescimento das organizações através da
transformação das suas pessoas por via da aquisição de conhecimento!
É sobre esta premissa que desde 30 de abril 2012 a Academia Unitel
tem incidido o seu foco: na entrega de formações que promovam o
desenvolvimento de competências essenciais parao contínuo crescimento
do nosso negócio. Embora nobre, este desígnio tem naturalmente as suas
limitações, pois existe uma distância entre o cumprimento do plano de
formação e a mudança de comportamento dos formandos.
Podemos acumular (in)finitas horas de formação e estarmos
expostos às mais variadas experiências de aprendizagem, no entanto, o
crescimento ou transformação apenas ocorre quando, e se, estivermos
a contemplar este horizonte para além da sala de formação. É preciso
encarar estes momentos como oportunidades de nos aprimorarmos
como profissionais que somos e, mais importante ainda, como parte
activa da sociedade em que nos encontramos inseridos.
Participar num evento formativo é muito mais do que nos sentarmos
numa sala para ouvir um (possível) estranho a debitar informação ou
proferir conjecturas: é um momento em que passámos a conhecer
ou interpretar novos ou velhos conceitos (saber-saber), a manusear
ferramentas (saber-fazer) ou aprendemos a fazer ajustes à forma com
que nos relacionamos com os que nos rodeiam (saber-ser/estar).
Assim, podemos seguramente afirmar que afinal, as competências
da formação são na verdade intrínsecas a todos nós…somos nós que
definimos o nosso nome, somos nós que reflectimos a nossa marca,
somos nós que Somos Unitel!

But what are the Training Skills?
In the organizational context, the training skills translate
into the ability to promote the growth of organizations
through the transformation of their people through the
acquisition of knowledge!
On this basis, since April 30th, 2012 Unitel Academy has
focused on: training courses that promote the development
of essential skills for to the continued growth of our
business. However, this noble cause has its limitations,
there is a disparity between fulfilling the training plan and
changing the behaviour of the trainees.
We can accumulate (in) finite training hours and be
exposed to the most varied learning experiences, though,
growth or transformation will solely occur when, and if,
we see further ahead the training room. We must regard
these moments as opportunities to improve ourselves as
professionals that we are and, more fundamentally, as an
active part of the society in which we are involved.
Taking part in a training event is much more than sitting
in a room to listen to a (possible) stranger speaking or
uttering conjectures: it is the time when we get to know or
interpret new or old concepts (Know How), to handle tools
(Expertise) or we learn to make adjustments to the way we
relate to those around us (Know to Be).
Therefore, we can safely state that after all, the training
skills are in fact inherent to us all ... we are the ones who
define our name, we are the ones who reflect our brand,
we are Unitel!
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Abstract

O desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas
décadas tem contribuído para mudanças muito
significativas nos métodos de aprendizagem. Para
atender aos novos desafios da competitividade global,
surge a necessidade das organizações se adaptarem
a um novo ambiente permeado de muita competição e
velocidade. O conhecimento é hoje mais do que nunca
uma questão de sobrevivência para as organizações, o
seu maior patrimônio e o grande gerador de riquezas são
os talentos humanos que a compõe.
Neste contexto surge a necessidade da Unitel adoptar
de um modelo de gestão para a implementação de
processos, metodologias, procedimentos, intervenientes
e recursos a serem utilizados no âmbito das diferentes
fases do ciclo de gestão do ensino em e-learning.

The technological development that happened
over the last decades has contributed to significant
changes in the learning methods. In order to meet
the new global competitiveness challenges, the
necessity of the organizations to adapt to a new
environment permeated of competition and speedy
arises. Knowledge is today more than ever a question
of survival for the organizations; their major asset and
the major wealth generator are the human talents who
compose them.
In this connection, it arises the necessity of Unitel to
adopt a management model to implement processes,
methodologies, procedures, players and resources to
be used in different phases of the e-learning education
management cycle.

Introdução
O

mundo está a passar por profundas transformações
resultando em um ambiente de turbulências e incertezas.
Para atender os novos desafios da competitividade global, as
organizações, vêem-se induzidas a mudar os seus modelos de gestão
procurando privilegiar o desenvolvimento do capital humano. Com a
tecnologia, as distâncias deixaram de existir como uma problemática
para a aprendizagem e desenvolvimento das pessoas. As empresas
que têm visão de futuro estão a apostar no e-learning.
Definir e-learning é uma tarefa complexa, dada a variedade de
definições existentes na literatura da actualidade. Objectivamente
e reduzindo apenas a uma tradução directa e algo simplista, o
termo e-learning em inglês, quer dizer aprendizagem electrônica,
é composto por “e” de electrônico, e “learning” de aprendizagem,
ou seja, um processo de aprendizagem mediado por um meio
electrônico (Santos A. et al,2014). O e-learning funciona a partir
de um sistema de gestão de aprendizagem na maioria das vezes
caracterizado por uma plataforma e-learning, também conhecido
como Learning Management System (LMS).
Num contexto de mudança, face ao elevado volume de formação, a
dispersão geográfica dos colaboradores e a necessidade imediata de
formar muitas pessoas em pouco tempo, a Unitel adquiriu como LMS
a ferramenta SAP SuccessFactors.
A Academia Unitel, tem como objectivo estratégico adoptar
o e-Learning como ferramenta de aprendizagem, de forma
a incrementar o volume da formação qualitativa, reduzindo
o investimento financeiro e acompanhar o desenvolvimento
tecnológico, bem como criar condições para uma maior difusão da
formação transversal.
Esta ferramenta irá proporcionar um novo formato de
aprendizagem e os colaboradores terão acesso aos conteúdos de
formação de forma simples, rápida e dinâmica, economizando tempo
e espaço. São muitos os benefícios do e-Learning numa organização.
De acordo com Santos (2000a), o e- Learning permite grande
flexibilidade, racionaliza recursos (financeiros e humanos) e alarga a
cobertura geográfica. Desta forma, identificam-se como principais
Benefícios e Desafios do e- Learning na Unitel os seguintes:

Benefícios para a Unitel:
• Elimina barreiras de espaço e tempo;
• Reduz custos em relação ao modelo de aprendizagem presencial
(ao eliminar pequenos grupos, ao evitar custos logísticos com a
deslocação dos colaboradores, ao evitar o abandono do local de
trabalho para o tempo extra de formação);
• O ensino é centrado no formando e não no formador, o que
fomenta a colaboração entre os formandos e proporciona um
método menos rígido de aprendizagem, tornando-o mais interactivo
e interessante.
• Estimula a auto-aprendizagem;
• Permite repetições sucessivas e necessárias para estudar as
matérias;
• Permite maior disponibilidade e ritmos de estudo diferenciados;
• Comunicação bidirecional frequente, garantindo uma
aprendizagem dinâmica e inovadora;
• Possibilita, ao formando a escolha do método de aprendizagem
que melhor se adapta ao seu estilo e possibilidades;
• O formato electrônico dos documentos permite alterações
simples e sem grandes custos de tempo;

Abstract
W

orld has been through deep changes which result in
an environment of turbulences and uncertainties. In
order to meet the new challenges of global competitiveness,
the organizations see themselves driven to change their
management models aiming to privilege the development of
the human capital. With technology, distances do not exist
as a problem for learning and people's development. The
companies, which have a future vision, are betting on the
e-learning.
Defining e-learning is a complex task, due to the variety of
existing definitions on the literature nowadays. Objectively
and reducing to a simple and direct translation, the term
e-learning in English, means electronic learning, it is formed
by "e" which stands for electronic, and learning which means
learning, that is to say, a learning process intermediated by
an electronic mean (Santos A. et al,2014). E-learning works
stemming from a learning management system in which most
of the times is characterized by an e-learning platform, also
known as Learning Management System (LMS).
On a changing environment, in the face of the high volume
of training, the geographic spread of the employees and the
immediate necessity of training people in a short period of
time, Unitel purchased a LMS the SAP SuccessFactors tool.
The Unitel Academy strategically aims to adopt e-learning as
a learning tool, in order to increase the volume of the qualitative
and uniform training, reducing the financial investment and
follow up the technological development, as well as to create
conditions for a major dissemination of the cross-functional
training.
This tool will provide a new learning model and the employees
will have access to training contents in a simple, rapid and
dynamic way, saving time and space. There are several benefits
of e-learning in an organization. According to Santos (2000a),
e-learning allows great flexibility, rationalizes resources
(financial and human) and broadens the geographic coverage.
This way, the identified Benefits and Challenges of e-learning
at Unitel are:

Benefits for Unitel:
• It eliminates the space and time barriers;
• It reduces the costs when compared to the on-site learning
model (eliminating small groups, avoiding logistic costs with
the employees' commuting, avoiding leaving the workplace for
the extra training time);
• The learning is student and not teacher centered, which
fosters the cooperation among the students and it provides
a less strict learning method, making it more interactive and
interesting.
• It encourages the self-learning
• It allows successive and necessary repetitions to study the
subjects;
• It allows a greater availability and differentiated studying
paces.
• Frequent two-way communication, guaranteeing an
innovative and dynamic learning;
• It makes possible, for the student to choose the learning
method which best suits his or her style and possibilities;
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• Fomenta a aquisição contínua de novos conhecimentos, de forma
a fazer face a novas competências comportamentais e técnicas.

Desafios para a Implementação
do e-Learning na Unitel:
• Gestão da mudança;
• Proporcionar uma relação entre formandos / formador o mais
semelhante de uma formação presencial;
• Avultado investimento inicial para a implementação do e-Learning;
• Potencial preconceitos sobre o uso das TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicação);
• Pode dificultar a auto-motivação;
• Riscos de problemas derivados da imaturidade, ausência de
autodisciplina e o isolamento, especialmente críticos quando se trata
de pessoas mais jovens.
O e-Learning está em contínuo desenvolvimento, em
constante movimento, está a avançar a passos largos, seja pelas
tecnologias, seja pelas metodologias e estratégias educacionais.
Menciono abaixo as principais tendências que afetarão o setor
de aprendizagem - especificamente o cenário de eLearning nos
próximos anos:

Tendências
Aprendizagem adaptativa: permite que o formando salte
conteúdos que já estão sob seu domínio e faça cursos
direcionados ao que ele precisa desenvolver.
Microlearning: é a separação dos conteúdos dos cursos em
blocos menores que são orientados por objetivos (módulos
rápidos e mais dinâmicos).
Inteligência artificial: essa assistência que a inteligência artificial
fornece ao e-Learning é extremamente relevante e promove
maior excelência das ferramentas. Será útil para prever padrões
comportamentais do formando, auxiliando a personalizar o conteúdo
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• The electronic format of the documents allows simple
changes and without great time costs.
• It fosters the continuous acquisition of new knowledge, in
order to face the new behavioral and technical competences.

Challenges for the e-Learning
Implementation at Unitel:
• Changing management;
• Provide a more similar relationship between the students
and the trainer to an on-site training;
• Substantial initial investment to implement the e-learning;
• Potential prejudice in relation to the use of the CIT
(Communication and Information Technology);
• Self-motivation can be hampered.
• Risks of problems deriving from immaturity, lack of selfdiscipline and isolation, especially when it comes to young people.
The e-learning is on ongoing development, on constant
movement, it is advancing at great strides, either for its
technologies or for its educational methodologies and
strategies. Below are the mains trends that will affect the
learning sector, more specifically the e-learning scenario, on
the coming years:

Trends
Adaptive Learning: it allows the student to skip contents
that he already knows, and it allows courses aimed at what he
needs to develop.
Microlearning: it is the separation of the contents of the
course into smaller segments, which are orientated by
objectives (faster and more dynamic modules).
Artificial Intelligence: the assistance that the artificial
intelligence provides to the e-learning is extremely relevant
and it promotes tools excellence. It will be useful to predict

de acordo com o grau de facilidade e dificuldade que demonstraram
em cada módulo.
Gamification / Aprendizagem baseada em Jogos: permite que o
formando se divirta e seja desafiado enquanto aprende. Com isso,
ele se torna mais atento a pequenos detalhes e também se motiva
mais a conquistar os objetivos.
Realidade Virtual / Realidade Aumentada (RV / RA): essa
metodologia tem como objetivo gerar conteúdos mais reais, que
despertam as emoções mais profundas dos formandos e fazem com
que eles criem maior identificação com o que está a ser ensinado.
Aprendizagem baseada em vídeo: criação de vídeos curtos,
diminuindo o tempo de carregamento, gerando a otimização do
tempo e maior direcionamento do conteúdo.
Aprendizagem social: é feita por meio de uma relação de parceria
entre os profissionais em seu ambiente de trabalho. Ela é posta
em prática com fóruns, partilha de conhecimento, círculos de
aprendizagem, entre outros.
Curadoria de conteúdo: um ponto importante a ser considerado
é a produção de conteúdos focado nas estratégias de marketing de
conteúdo e na linguagem e divulgação em redes sociais.

the students’ behavioral standards, helping to personalize the
content according to his or her level in the previous module.
Gamification / Learning based on games: it allows the student
to have fun and to be challenged while learning. With this, he
becomes more aware to small details and also he feels more
motivated to achieve the objectives.
Virtual Reality / Augmented Reality (VR / AR): this
methodology aims to generate more realistic content, which
arises deeper emotions in the students and it makes them to
identify themselves more to what is being taught.
Learning based on video: creation of short videos, reducing
the loading time, generating the optimization of time and major
content direction.
Social Learning: it is made through a partnership relation
between the professionals on their working environment. It is
implemented with forums, knowledge sharing, learning circles,
among others.
Content curatorship: an important point to be considered is the
content production focused on the content marketing strategies
and on the language and promotion on social networks.

CONCLUSÕES:
CONCLUSIONS:
Vivemos num mundo diferente, num mundo globalizado,
competitivo, assente em modelos sustentados de negocio
onde o “capital intelectual” se afirma como uma das
principais vantagens das organizações (Santos A. et al,2014).
A implementação do e-Learning na Unitel, apesar de
estar ainda numa fase inicial é um processo irreversível.
Sendo a Inovação um dos pilares do Somos Unitel, esta mudança
de paradigma nos métodos de aprendizagem na Unitel, irá permitir
uma racionalização de recursos e custos. Contudo, é necessário
acautelar esta mudança, focando este processo na gestão de
recursos humanos da organização, nas reais necessidades de
formação desses recursos e na adaptação á cultura da organização.
Embora esta ferramenta apresente muitas vantagens é
importante reforçar que o e-Learning só pode ser visto como
profícuo, se juntando os argumentos mencionados, obtiver iguais
ou melhor resultados pedagógicos, comparados com a formação
tradicional (Santos A. et al,2014).

We live in a different world, in a globalized world,
competitive, founded on business sustained models
where the "intellectual capital" stands as one of the main
advantages of the organizations (Santos A. et al,2014).
The implementation of e-Learning at Unitel, despite
being at an initial phase it is an irreversible process.
Being the Innovation one of the pillars of Somos Unitel,
this paradigm change in the learning methods at Unitel
will allow a resources and costs reduction. Although
it is necessary to safeguard this change, focusing this
process on the management of the human resources
of the organization, on the real training needs of these
resources and on the adaptation to the organization culture.
Although this tool presents many advantages it is important to
reinforce that the e-learning can only be seen as meaningful
if all the arguments together have equal or better pedagogical
results, compared with the traditional training. et al,2014).
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