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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 digital, nos formatos e-Book e app, tem os seus artigos
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 terceira edição da ZoOm Magazine, dezassete artigos
constituem a revista em que a Era da Informação é o nosso tópico
central.
O nosso Director-Geral brindou-nos com uma entrevista acerca da
transformação digital da Unitel perante o paradigma da Indústria 4.0.
O artigo “Gestão de Pessoas na era digital” aborda o desafio em gerir
o talento desde a sua captação à retenção com suporte de processos
digitais.
De seguida são apresentados um conjunto de artigos de cariz
estratégico como a importância de Big Data e Analytics no processo
de transformação digital da Unitel; o roadmap para o Mobile Money e
o 5G, onde são apresentadas as tecnologias e as oportunidades na sua
adopção, culminando com artigos de pendor de marketing estratégico
sobre as redes sociais como evolução do negócio e a gestão da
Experiência do Utilizador.
Pelo facto das fake news serem uma das consequências da Era da
Informação, incluímos um artigo sobre Deepfake, a que se seguem
artigos tecnológicos sobre a cobertura de estradas, a eficiência
energética, o papel da Testplant da Unitel e do sincronismo numa rede
de telecomunicações.
A pandemia da COVID-19 tem representado um enorme desafio
para a Humanidade e as empresas. Nesta edição incluímos um artigo
especial para testemunhar a resposta da Unitel.
Integram igualmente a revista, um artigo sobre o Programa de
Bolsa de Estudos "Mulheres para o Futuro" que tem permitido
promover a diversidade de género nas TICs, um artigo sobre o SAP
SuccessFactors- a solução de gestão integrada de capital humano
recentemente implementada e um artigo sobre o impacto dos TeamBuildings nas equipas. Uma crônica de reflexão sobre a nossa cultura
"SOMOS UNITEL", finaliza esta edição da ZoOm Magazine.
Agradecimentos especiais a todos os autores e contribuidores que,
com muita dedicação e empenho, aceitaram partilhar o seu saber, que
tornou possível esta publicação.

CELSO PAIM

GESTOR SENIOR DA ACADEMIA 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.
In this digital publication, with e-Book and app formats, 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 third edition, seventeen articles constitute the magazine in
which the Information Age is our central topic.
Our CEO gave us an interview about Unitel's digital transformation
beyond the Industry 4.0 paradigm.
The article “People Management in the digital age” addresses the
challenge of managing talent from its capture to retention supported
by digital processes.
Then a set of articles of a strategic nature, such as the importance
of Big Data and Analytics in Unitel's digital transformation process;
the roadmap for Mobile Money and 5G, where the technologies and
opportunities in their adoption are presented, culminating in articles
with a strategic marketing focus on social networks as business
evolution and User Experience management.
Because fake news are one of the consequences of the Information
Age, we have included an article on Deepfake, followed by technological
articles about road network coverage, energy efficiency, the role of
Unitel's Testplant and timing synchronization in telecommunications
networks.
The COVID-19 pandemic has represented a big challenge for
Humanity and companies. In this edition, we have included a special
article to testify Unitel's response to it.
Also included in the magazine are an article about the "Mulheres
para o Futuro / Women for the Future" Scholarship Program that has
enabled gender diversity in ICTs to be promoted; an article about SAP
SuccessFactors - the recently implemented integrated human capital
management solution and an article on the impact of Team-Buildings
on teams. A chronicle of reflection on our culture "SOMOS UNITEL”
concludes this edition of ZoOm Magazine.
Special thanks to all authors and contributors who, with much
dedication and commitment, agreed to share their knowledge, which
made this publication possible.
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A ERA DA
INFORMAÇÃO
THE INFORMATION AGE
MIGUEL GERALDES

COLABORAÇÃO DE IVO HORTA

A

ctualmente vivenciamos uma fase de transição da Indústria
3.0 (em que a sociedade e as empresas baseiam as suas
técnicas de produção e negócios no uso de tecnologias derivadas
da Electrónica, Robótica e Informática como o computador, o
telefone móvel, a Internet, etc) para a Indústria 4.0 onde ocorre
uma digitalização dos processos com base em tecnologias
como a Internet das coisas, big data analytics, cloud computing
e Inteligência Artificial, em que cada vez mais rápido e em maior
volume, a informação é colectada e processada em tempo real e a
“realidade” é “virtualizada” ou “aumentada”.
Para conhecer a visão da Unitel acerca deste tema, a ZoOm Magazine
entrevistou o director-geral, eng. Miguel Geraldes.

1 – Vivemos numa Era da Informação, onde
tudo se encontra a distância de um clique.
Acredita que a mesma apoia e promove o
desenvolvimento do negócio?
MG: Quando falamos da Era da Informação
estamos a falar da migração para o digital, que
é um conceito quando um negócio possui uma
plataforma tecnológica e todas as interações
ocorrem por meio da plataforma, minimizando
a intervenção humana; como no caso da Unitel
em que o nosso negócio é vender chamadas
e para que uma chamada seja concretizada
não é necessário haver intervenção directa
de pessoas, contudo, o nosso negócio ainda
não é totalmente digital pois ainda temos
interacções de contacto com o cliente que
não são automatizadas, por exemplo para se
realizar uma venda ou para um atendimento
via call center.
Sem dúvida que a Era da Informação
desenvolve o negócio, pois os negócios
digitais têm uma plataforma onde
todos os eventos ficam registados e se
consegue analisar a informação gerada
para optimizar o negócio personalizando
a oferta ao cliente e alavancando as
004

vendas. Um bom exemplo de um negócio digital é o do Facebook
onde todas as interacções são digitais e com algumas centenas de
trabalhadores, analisam os eventos de bilhões de pessoas através de
algoritmos de Machine Learning e vendem serviços de publicidade
personalizados que a tornaram numa das empresas mais valiosas do
mundo.

2 – Que benefícios o novo ecossistema da
Indústria 4.0 poderá trazer para a sociedade
angolana em geral e na interação entre empresas,
produtos e clientes?
MG: Com a Indústria 4.0 deixa de haver fronteiras geográficas, o que
significa expansão de mercados e a análise dos dados, os sensores
e tecnologias como a Internet das Coisas permitem optimizar o
desempenho dos negócios o que beneficia a sociedade em geral.
Entretanto, a Indústria 4.0 também representa um enorme desafio
para Angola, não só pela qualidade das infraestruturas mas também
porque através da Internet e não existindo barreiras, as empresas
locais terão que competir com as multinacionais.

3 – Entre as novas tecnologias (big data analytics,
cloud computing, sistemas cognitivos, robótica,
Inteligência Artificial, Realidade Virtual /
Realidade Aumentada), quais considera que vão
ter mais impacto na forma como são geridos os
negócios em Angola?
MG:

Na verdade grande parte destas tecnologias trabalham em
agregação para fazerem funcionar os negócios digitais: se repararmos
os modelos digitais de grandes empresas como a Microsoft, Apple,
Amazon, etc, todas elas possuem uma plataforma, armazenam
grandes volume de dados sobre os eventos dos clientes (bigdata,
armazenados em storage/bases de dados distribuídas em cloud), que
são analisados através de algoritmos de Inteligência Artificial (Learning
Machine) processados por equipamentos distribuídos em diversos
datacenters (cloud computing).
A robótica e a realidade virtual são ferramentas que necessitam
de processamento e estão totalmente interligadas e dependem
muito do nível de estágio em que as empresas se encontram e do
seu modelo de negócio. Nós na Unitel já estamos a trabalhar em
muitas destas áreas e certamente em até 5 anos já estaremos a
usar todas estas tecnologias...

4 – Como a tecnologia digital pode impactar
na transição das empresas para a Indústria
4.0?
MG: Parte desta questão já foi respondida nas perguntas
anteriores, pelo que destaco a automação e a Internet
das Coisas (IoT). A parte robótica e os sensores ajudam
na assistência as tarefas, fruto da transformação na
capacidade que os computadores hoje em dia conseguem
processar e arquivar informação, por exemplo os
sistemas de assistência de parqueamento de viaturas
que são um princípio daquilo que no futuro serão os
carros totalmente autónomos.
Com o preço dos sensores a cair e com o incremento
de capacidade de processamento, os dispositivos IoT

W

e are currently living in a transition phase from 3.0 Industry,
(in which society and its companies are based on production
and business techniques when using technologies that come from
Electronics, Robotics and Computing based devices like computers,
mobile phones, the Internet, etc.) to the 4.0 Industry where processes
are performed with the aid of Internet of Things technologies, big data
analytics, cloud computing and artificial intelligence in which data is
collected and processed at a much faster rate and in a real time fashion
and “reality” is “made virtual” or “augmented”.
In order to understand Unitel’s vision regarding this topic, ZoOm
Magazine interviewed its General Director, Miguel Geraldes.

1 – We live in an Information Era where everything
is available at the distance of a click. Do you believe
it promotes and supports business development?
MG: When we speak of Information Era, we are talking about a migration
to digital, which by itself is a series of procedures from a business that
uses digital platforms and then in turn channels all its interactions
through that platform, hence minimizing human interaction. In Unitel’s
case, and our business being selling calls, in order to make calls possible
it is not necessary for direct human intervention. However, our business
is not fully digital as we still have contact interactions with clients that are
not automized, such as a sale or a call center support call.
The Information Era further develops a business without a doubt,
as digital businesses have a platform where all events are registered
and the generated data is analyzed in order to optimize procedures,
increasing client satisfaction and enhancing sales. A good example of
this is Facebook, where all interactions are digital and with a few hundred
employees analyzing events in billions of people through Machine
Learning algorithms and then sell personalized publicity and advertising
services, and that, in turn, makes it one of the most valuable companies
in the world.

2 – What benefits does the 4.0 Industry ecosystem
bring to the angolan society in general and when
interacting with companies, products and clients?
MG: With 4.0 Industry there are no more geographical borders, which
means market expansion and data analysis. Sensors and technologies
such as the Internet of Things allow to optimize business performance,
which of course, benefits society as a whole. That being said, 4.0 Industry
represents a great challenge to Angola, not only due to infrastructure
quality but also because without borders, companies will compete with
multinational companies.
3 - Among the new technologies (big data analytics,
cloud computing, cognitive systems, robotics,
artificial intelligence, virtual/augmented reality),
which one do you predict to have the most impact
in Angola?
MG: In truth, a large array of those technologies work together to
enhance digital businesses. If we take into account the digital models of
the largest companies such as Microsoft, Apple, Amazon and so on, all
of them have a platform where large data amounts are stored regarding
client events (big data, stored information, cloud based databases) that
are analyzed via artificial intelligence (Machine Learning) algorithms and
processed by multiple datacenters (cloud computing).
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podem agilizar e automatizar tarefas rotineiras nas empresas o que
vai permitir reduzir custos operacionais das empresas e aumentar as
receitas com os novos serviços digitais.

Robotics and virtual reality are tools that require processing and are
completely linked. They depend on which stage the company is and what
the business model relies on. We, at Unitel, are already working in many
of these areas and we are certain that in 5 years we will be fully using
those technologies…

5 – Como contextualiza a digitalização na Unitel?
MG:

A Unitel já detém uma plataforma, mas as interações ainda
são humanas em grande medida. Sinto que ainda existe muito para
fazer e após desafio à todas as áreas, estamos a seguir a estratégia do
omnichannel, que consiste em ter um cliente em qualquer ponto onde
a pessoa contacta a empresa e existindo uma completa interligação
dos sistemas que possibilitem por
exemplo que quando um cliente ligar para
o call center a solicitar uma informação,
o atendimento possa ser feito por um
chatbot ou ainda que por um humano
mas assistido por dados provenientes
de diversas plataformas que permitirão
satisfazer e quiçá antecipar as suas
necessidades.
É um processo de transformação
digital que já está em andamento. Após
a definição da estratégia, para algumas
áreas estão a ser definidos os milestones e cenários que muito em
breve nos permitirão incrementar os canais de interacção com os
clientes (incluindo e-commerce) além de agir proactivamente como
antever situações que possam comprometer a experiência do cliente
ou segmentar melhor as ofertas sendo que certamente teremos os
grandes efeitos da digitalização talvez até ao final de 2021.

4 – How does digital technology impact companies’
transtion into 4.0 Industry?

"

MG: This question has in part been answered in the previous ones,
so I will highlight automation and Internet of Things (IoT). Robotics
and sensors help in task assistance
much because computers can nowadays
process and store information such
as vehicle parking assistance systems
that will in the future allow for almost
completely autonomous cars.
With a price of sensors falling and with the
increase of processing capacity, IoT devices
will allow for routine tasks to be automized,
which will in turn diminish operational costs
of companies as well as increase income with
new digital services.

HOJE EM DIA O MUNDO
TEM UMA TOTAL DEPENDÊNCIA
DOS SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
PARA TRABALHO E TAMBÉM
PARA VIVER

6 – Quais os principais aspectos que a Unitel
deve ter no seu roadmap para alcançar a
transformação digital dos seus processos?
MG: As empresas devem estar sempre a procura da melhoria de
processos. Quando os mesmos estão conformes, devemos sempre
procurar o próximo passo para maior eficiência.
Com a transformação digital dos nossos processos visamos não só
a contenção de custos, mas também a agilização que nos tornará mais
eficientes pois ainda temos processos muito morosos.
Não basta digitalizar os processos, deveremos ter indicadores e
métricas para gerir a performance dos processos Unitel, como por
exemplo os tempos nos BSpot. É apenas um exemplo entre muitos, no
qual também cabe a cada um de nós a responsabilidade na rapidez e
eficiência. Nem tudo depende à 100% da digitalização e modernização
tecnológica...
7 – A Unitel apresenta uma competitividade
tecnológica considerável e capacidade de
inovação tendo sido a pioneira na introdução
do GSM, 3G, rollout de 4G, LTE Advanced, etc...
O que deverá ser feito para continuar a liderar o
mercado?
MG: Obviamente implementarmos a tecnologia 5G! (risos)
Temos como grande objectivo lançar o 5G antes do próximo operador
entrar no mercado. Estamos em countdown para o lançamento do
sistema, nos próximos 12 meses.
Já existe uma estratégia definida, ligando à casa (serviço residencial)
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"

5 – Where do you place Unitel’s digitalization?
MG:

Unitel already has a platform but interactions are still largely
human based. I believe that there is still much to do and after
challenging all areas, we are following the omnichannel strategy, that
consists on having a client at a random position calling our call center
asking for support and, through a complete system interconnectivity,
having a chatbot providing assistance or even by a human but being
assisted by data coming from the multiple platforms that will allow
for client satisfaction and maybe even anticipate clients’ needs.
It is an already ongoing digital transformation process. After setting
the strategy, a fre areas already have milestones and scenarios that
will soon allow us to increase client interaction channels (including
e-commerce) as well as proactively anticipate situations that may
compromise client satisfaction or better partition offer. We will
certainly feel the effects of digitalization maybe until the end of 2021.

6 – What are Unitel’s main roadmap aspects in
order to achieve digital transformation in its
processes?
MG: Companies should always pursue better processes. When we
feel comfortable is when we should also be looking at the next step
towards efficiency.
With the digital transformation of our processes we, not only,
reduce costs but also streamline processes that we still currently
have that I consider too time consuming.
It is not enough to digitalize processes; we should also have metrics
and indicators to manage Unitel procedure performance. Time spent
on BSpot for example. It is just one example out of many. It is also up
to us to be efficient and fast. Not everything is up to the digitalization
and technological overhaul.

7 – Unitel has a considerable edge in technogical
and innovation procedures having pioneered

GSM, 3g 4g and LTE Advanced in Angola. What
should be done in order to continue being the
market leader??

numa primeira fase e em seguida para os smartphones, mas o
grande target passa por ligar a casa dos nossos clientes. O 5G
será uma evolução natural, em que a implementação do Core será
desafiante, mas também temos a enorme vantagem de já ter feito o
principal investimento [em infraestruturas de redes metropolitanas e
backbones de fibra óptica].

MG: Obviously implementing 5G technology! (laughter)

8 – Acha que a tecnologia poderá afectar a
empregabilidade, com as máquinas retirando ou
promovendo empregos às pessoas?
MG:

Não penso que a curto prazo irá
diminuir a empregabilidade, mas vamos
observar uma transferência de pessoas
com funções muito recorrentes, que todos
os dias realizam as mesmas tarefas, para
novas funções. Estas pessoas por terem
grandes chances de serem substituídas por
máquinas, então têm que continuamente
evoluir as suas habilidades, aprendendo
como melhorar as tarefas ou desenvolver
novas habilidades para ao serem substituídas por sistemas robóticos,
estejam capacitadas a desempenhar outras funções. A médio/longo
prazo será possível alterar do tipo de funções que temos hoje em
dia; quanto mais digitais nos tornamos, mais processos recorrentes
conseguimos realizar de forma automatizada.

"

5G is our largest objective to rollout before the new operator
enters the market. We are in countdown for system launch and it
should happen in the next 12 months.
There is a strategy already set, first connecting with households
(house service) and then on to smartphones, but without a doubt,
the main target is reaching client households. 5G will be a natural
evolution and its Core implementation
will be challenging but we also have the
upper hand of already having done the
necessary investment (infrastructure in
metro areas and fiber optics backbone).

TODAY THE WORLD IS
TOTALLY DEPENDENT ON
TELECOMMUNICATION SERVICES
8 – Do you think that
FOR WORK AND FOR LIVING

9 – Que papel a educação (formação) desempenha
na preparação das pessoas para as profissões do
futuro?
MG: O meu conselho é para cada um de nós ir atrás do conhecimento,
ver novas coisas, ir mais além, desenvolvermos o gosto pela aquisição
de novas habilidades, procurarmos adaptarmo-nos aos desafios dos
tempos que correm.

10 – Zoom: O sector das telecomunicações
deve ser um dos pilares do desenvolvimento
tecnológico de qualquer pais. Acredita nesta
afirmação?
MG: Com certeza. Para sustentar esta afirmação e sem ter a
necessidade de apontar outros casos de utilidade pública do serviço
que prestamos, me foco na pandemia [da COVID19], que demonstrou
a necessidade que os países têm em ter uma infraestrutura de
telecomunicações de grande qualidade. No início, em março, parecia
um desafio enorme quando tivemos que seguir para o teletrabalho,
mas foi possível porque já tínhamos uma infraestrutura forte.
Hoje em dia o mundo tem uma total dependência dos serviços de
telecomunicações para trabalho e também para viver. O que seria
confinar toda a população terrestre sem internet? Acredito que
estaríamos gravemente afectados psicologicamente, porque o ser
humano tem a necessidade de se comunicar e as empresas estão
a desenvolver novos paradigmas, encontrando outras formas de
trabalhar remotamente com base nas telecomunicações. O nosso
sector actua precisamente na nossa necessidade de enquanto
humanos, estarmos conectados!

"

technology will impact
employment rates, with
machines taking jobs away
or promoting people employment?

MG: I do not think that employment rates will be lower in a shortterm future but we will feel a transfer of people with repetitive
tasks to new roles. These people, by having a larger chance of being
replaced by machines will have to evolve and develop new abilities, so
that when robotic systems take their roles, they will also be able to
perform different tasks. In a medium and long-term, it will be possible
to change all kinds of roles we have nowadays. As we become more
digital, more repetitive processes we can do in an automated fashion.
9 – What is the role of training in preparing
people for the professions of the future?
MG: My advice would be for each one of us to go after knowledge
and see new things. To go beyond and develop the taste of learning
new abilities. We need to adapt to the challenges of our current times.
10 – Zoom: The telecommunication area
should be one of the pillars of technological
development in any country. Do you agree with
this statement?
MG: Absolutely. In order to sustain that statement and without
having to resort to the cases of public service we provide, I will
focus on the pandemic (Covid-19), that has shown the need that
countries have in telecommunication infrastructure of better
quality. In March, it seemed like a daunting challenge when we had
to adapt to working from home but it was possible due to having
a solid infrastructure in place. Nowadays, the world has a total
dependency on telecommunication services for work but also
to live. How would we confine the population without Internet?
I believe we would be greatly affected psychologically because
human beings must communicate and companies are developing
new paradigms by finding new ways to work remotely using
telecommunication-based systems. Our sector targets precisely
our need as humans to stay connected!
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GESTÃO
DE PESSOAS
NA ERA DIGITAL

MANAGING STAFF IN THE DIGITAL ERA
MARIA JOÃO ESCREVENTE

N

esta edição da ZooMagazine vou falarvos da minha visão sobre a Gestão de
Pessoas na Era Digital. E numa abordagem muito
simples, este tema tem dois grandes momentos:
o antes e depois da pandemia de Covid-19.
Antes do impacto directo da pandemia
para os colaboradores da Unitel, ou seja,
março de 2020 falou-se de tudo o que era
revelante sobre a Era Digital e a transformação
necessária nas Pessoas, nas Organizações e
na Liderança: os medos, o desconhecido, os
desafios que já conhecíamos, as mudanças
(previsíveis) nas funções, nos negócios e
na forma que tínhamos de agir para nos
posicionarmos face a um novo mundo digital.
As empresas de forma isolada estavam a
estabelecer o seu ritmo, as suas estratégias e
as suas próprias metodologias de abordagem.
Mais lento ou mais rápido, todas elas estavam
no trilho do processo. E apostou-se muito
no conceito da Inteligência Emocional para
gerirmos equipas. Um skill valioso que todos
entendiam ser o factor crítico de sucesso para
a resposta fosse a melhor.

é aquele que consegue identificar as suas
emoções com mais facilidade.
Uma das grandes vantagens das pessoas com
inteligência emocional é a capacidade de se auto
motivar e seguir em frente, mesmo diante de
frustrações e desilusões.
Entre as características da inteligência
emocional está a capacidade de controlar
impulsos, canalizar emoções para situações
adequadas, praticar a gratidão e motivar as
pessoas, além de outras qualidades que possam
ajudar a encorajar e inspirar outros indivíduos.
De acordo com Goleman, a inteligência
emocional pode ser subdivida em cinco
habilidades específicas:

O que é a Inteligência Emocional?

O "controlo" das emoções e sentimentos,
com o intuito de conseguir atingir os objectivos,
actualmente, pode ser considerado com um
dos principais instrumentos/ferramentas
para o sucesso pessoal e profissional.
Como pode ser representada a Inteligência
Emocional? Vejam o diagrama:

A Inteligência emocional é um conceito
relacionado com a chamada "inteligência
social", presente na Psicologia e criado
pelo psicólogo americano Daniel Goleman.
Um indivíduo emocionalmente inteligente
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Autoconhecimento emocional
Controle emocional
l Auto motivação
l Empatia
l Desenvolver relacionamentos
interpessoais (habilidades sociais)
l
l

I

am going to talk to you about my vision
for Managing Staff in the Digital Era for
this edition of ZooMagazine. Simply put, this
topic has two large instances: the before and
after COVID-19.
Before the direct impact felt by UNITEL
employees, there were talks in March 2020
that involved every subject relevant to Digital
Era, The transformation needed by People,
Organizations and Leadership: the fears, the
unknown, the challenges we already knew,
the predictable changes in roles within
the company, the business and the fashion
in which we needed to position ourselves
in a new digital world. Each company was
establishing its own rhythm, strategies and
approach methodologies. Some slower and
some faster but everyone was in the ongoing
path. We also bet quite a lot in the concept of
Emotional Intelligence to manage teams. It is
a valuable skill that everyone deemed being
the critical factor for the best answer to the
times we live in.

What is Emotional Intelligence?
Emotional Intelligence is a concept
related with “social Intelligence” and it
is part of Psychology and was coined by
the psychologist Daniel Goleman. One
is emotional intelligent when he/she can
identify his/her emotions more easily.

One of the biggest advantages of people
with emotional intelligence is the ability
to automotivate and move forward,
even when dealing with frustrations and
disappointments.
Among emotional intelligence abilities
is the capability to tone down and control
impulses, channel emotions to suitable
situations, be grateful and motivate others.
Beyond that is also the ability to inspire and
enbolden others.
According to Goleman, emotional
Intelligence can be subdivided in five
specific abilities:

Emotional selfknowledge
Emotional Control
l Self motivation
l Empathy
l Develop interpersonal
relationships (social abilities).
l
l

The “control” of emotions and feelings in
order to achieve goals can be considered
one of the main tools to personal
and professional success. How can
Emotional Intelligence be repreented?
Take a look at the diagram below:
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Em paralelo, muito se tem falado sobre as
máquinas substituírem as Pessoas nas suas
funções, e que na minha opinião, tal nunca
acontecerá. As máquinas são e serão sim um
forte aliado à eficiência e à concretização
dos objectivos das organizações.
O que está a acontecer é a mutação
das funções, dos requisitos necessários
para fazermos as nossas actividades e
o desaparecimento das nossas funções
repetitivas, rotineiras, simples. Estas serão
automatizadas e serão da responsabilidade
das máquinas executarem. Isso significa que
as funções estão e vão mudar ainda mais e a
intervenção emocional e racional necessária
para acompanharmos este processo, cabe
a cada um de nós usar de forma correcta e
no propósito da nossa evolução. É aqui que a
Inteligência Emocional é fundamental.
Estamos na Era do auto-conhecimento,
da mudança do paradigma da nossa gestão
individual, da nossa carreira. As carreiras
vão mudar, mas acima de tudo o que muda
é a nossa relação com as máquinas. Nós
evoluímos e as máquinas trabalham para nós.
Nesta relação simples, a nossa capacidade
de nos mutarmos e adaptarmos aos novos
tempos garantindo que somos Pessoas mais
importantes para a organização, mas não
no mesmo patamar de relacionamento. As
exigências são outras, são mais complexas,
diversas e de carácter mais critico, analítico.
Para isso, os novos tempos desenvolveram
o conceito da Coragem Emocional. Este
novo conceito leva-nos ao equilíbrio entre as
Máquinas e as Pessoas e a maturidade do uso
da Inteligência Emocional para o fazer bem
e de forma estruturada e alinhada com os
objectivos da organização.
A Gestão de Pessoas vai ser muito mais
desafiante. Os Líderes têm de ser mais ágeis,
mais criativos, mais capazes de se adaptar
a mudança de forma continuada, resilientes
e acima de tudo muito corajosos na tomada
de decisão, muitas das vezes no improviso
e no momento. Seremos todos muito mais
autónomos e responsáveis pelas nossas
decisões. Ser líder nestes tempos será um
desafio extraordinário.
Assim, e em jeito de reminder, no dia
22 de março estamos com cerca de 50%
dos nossos colaboradores em regime de
Teletrabalho e os outros 50% dividindo-se
entre a linha da frente e a dispensa laboral.
Temos equipas que estão a conviver com
regimes de trabalho diferentes, sem termos
tido preparação ou tempo de planeamento.
A Pandemia que vivemos, e que ainda está
longe de terminar vai-nos transformar como
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pessoas individuais, profissionais, família
e líderes. Acredito que nada voltará ao que
conhecíamos antes de março 2020, mas
também não sabemos como seremos.
Assumo que este tempo tem sido muito
relevante para a reflexão e introspeção
do que têm de ser os nossos skills sociais
e emocionais o futuro na Unitel. Como
seremos enquanto empresa de Pessoas
daqui a um ano e como e quantas vezes
teremos de nos mutar para conseguirmos
dar resposta a um mundo absolutamente
incerto e imprevisível. Temos realizado
feitos extraordinários enquanto equipas
de trabalho e tenho sentido que o SOMOS
UNITEL está muito mais enraizado no nosso
ADN do que sabíamos.

SOMOS COLABORAÇÃO,
SOMOS CONFIANÇA E SOMOS
COMPROMISSO MAIS E
MELHORES DO QUE NUNCA.
Mas não nos podemos distrair nem deixar
de nos focarmos no essencial. A nossa
capacidade de adaptação ao desconhecido é
que nos vai distinguir enquanto normais ou
extraordinários.
Todas as circunstâncias encerram em si
oportunidades únicas. Como vamos gerir a
nossa, e de que forma isso afectará o nosso
futuro…. Falaremos sobre isso no próximo
artigo da ZoOM Magazine.

Alternatively, a lot has been said about
machines replacing People and their
tasks. That, in my opinion, will never
happen. What Machines are and will
be, are a strong ally to efficiency and
achieving organizations’ results.
What is happening is the changing
of tasks and role, of the requisites to
perform activities and the disappearing
of repetitive and routine-based tasks.
These will be automized and will be for
the Machines to perform. This, of course,
leads to changing of People’s roles and
emotional and rational factors are for
each one of us to use correctly. This is
where Emotional Intelligence comes into
action.
We are in a self-knowledge Era
and actively changing the paradigm
in individual management. Careers,
however, will change and, even more
so, our relationship with machines. We
evolve and the machines work for us. In
this symbiotic relationship, our ability to
change, evolve and adapt to new times
will make use more important People for
our organization but not the same relation
level. The other demands are more
complex, diverse, critical and analytical.
To that effect, the new times have
developed the concept of Emotional
Courage. This new concept will lead us to
a balance between Machine and People.
This will be aided by a mature use of

Emotional Intelligence to correctly and
in a structured fashion reach companies’
objective.
People Management will be much more
challenging. Leaders must be limber, agile,
more creative, better able to deal with
continuous change, resilient and above
all, brave in the decision-making process.
Many times improvising and under
pressure. We will be more autonomous
and responsible for our decisions. Being a
leader in these extraordinary times will be
a great undertaking.
As a reminder, on March 22nd we will
have 50% of our employees working
from home and the other 50% divided
between the frontline and work leave. We
have teams with different work regimes,
without preparation time or planning.
The current and future Pandemic will
change us as individual people, our
professional lives, our families and our
leaders. I believe that nothing will be the
same as it were in March 2020 but we also
do not know how we will be like.
I assume that this time has been very
relevant for introspection and reflection
on what our social and emotional skills
must be like as we walk to Unitel’s future.
How we will be as a company dealing with
People in a year or how many times, we will
need to change ourselves is something
unpredictable and uncertain. We have
accomplished outstanding feats as a
team and in the “SOMOS UNITEL” sense.
This mentality is imbedded in our DNA and
even more than we thought so in the past.

WE ARE COLABORATION,
WE ARE TRUSTWORTHY AND
WE ARE COMMITMENT MORE
AND BETTER THAN EVER.
But we cannot allow ourselves to be
distracted without focusing on what
is essential. Our ability to adapt to the
unknown is what is going to set us apart
from the normal to the extraordinary.
All circumstances present unique
opportunities. How we will manage
ours and in what way it will impact our
future……… is something we will discuss in
the next ZoOM Magazine article.
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RESUMO

ABSTRACT

Na Era da Informação em que os dados são considerados
como o novo petróleo pelas renomadas empresas
americanas como a Google, Facebook, Tesla, etc, é
imprescindível que a Unitel, como líder nacional no sector
de telefonia móvel e tecnológico no geral, aprimore os
processos de extração de insights acionáveis a partir
dados operacionais, fluxos de cliques, logs, dados
comerciais, dados financeiros que tem em posse e
eventualmente possa obter. Tais insights vão contribuir
para cada vez mais vantagens competitivas permitindo
que a Unitel tenha uma política data-driven em todos os
aspectos do seu negócio. Sendo que a transformação
digital no seio corporativo se tornou obrigatória com o
surgimento da COVID-19, a aplicação de Analytics em Big
Data solidifica o posicionamento de qualquer empresa
nos diferentes estágios da evolução digital.
Este artigo retrata a importância de Big Data e Analytics
na era da Informação e no processo de transformação
digital da Unitel

In the Information Era, where data is considered
the new oil (currency) by well-known American
companies, such as Google, Facebook, Tesla, etc., it
is paramount that Unitel, being the national leader in
mobile telecommunication and technology, to enhance
the extraction procedures of actionable insights
from operational data, user click, logs, commercial
and financial data. Such insights will add to more
competitive advantages, allowing for more data-driven
policies in all Unitel’s business features. As digital
transformation became mandatory in the corporate
environment due to COVID-19, Analytics and Big Data
introduction fortifies any company’s positioning in the
different stages of digital evolution.
This article aims at portraying Big Data and Analytics
importance in the Information Era and in Unitel’s digital
transformation.

Introdução

N

os dias de hoje em que a humanidade está cada vez mais
conectada ao mundo digital por meio de um computador
pessoal, tablet ou smartphone, novas tecnologias e ferramentas vão
surgindo para auxiliar o ser humano nas diversas indústrias como
telecomunicações, banca, seguros, saúde, etc. Tais “novas” tecnologias
são maioritariamente junções de duas ou mais tecnologias já existentes
ou ainda tecnologias democratizadas que outrora estavam disponíveis
somente em ambientes de pesquisa ou laboratórios como por exemplo
Machine Learning e os rastreadores oculares. O tema de Gestão da
Informação sempre teve um papel fundamental no seio corporativo,
ganhando particular atenção nos meados da década de 1980 com
o surgimento de repositórios de dados estruturados, não volatéis,
orientados por domínios e variantes no tempo com o propósito
de auxiliar o processo de tomada de decisão nas empresas. Tal
repositório foi denominado Data warehouse ou ainda Enterprise Data
Warehouse (EDW), visto que é comummente utilizado dentro de um
ambiente corporativo. Logo após a criação do EDW, surge o Business
Intelligence (BI) que é padrão de indústria para criação de relatórios
e dashboards analíticos. Embora Data warehousing e Business
intelligence darem o devido suporte a análise de dados histórica até
aos dias actuais, os requisitos de negócio foram alterando para análises
mais operacionais sobre “presente” e sobre o “futuro”. Outro grande
problema foi o crescimento massivo dos dados nos últimos anos.
Sendo que o EDW é construído sob um sistema de gestão de base de
dados relacional, apresenta grandes dificuldades no processamento
e análise de dados não estruturados originados das redes sociais,
sensores da Internet das Coisas (IoT), dispositivos móveis e outros.
Segundo Eric Schimdt, então CEO da Google em 2010, “a cada
2 dias, criamos tantos dados quanto criamos desde o início dos
tempos até 2003!”. Portanto dada esta limitação, foi necessário

Introduction

N

owadays, we see humanity ever more attached and
connected to the digital world via personal computers,
tablets or smartphones and even more new technologies and tools
are emerging to further assist people in multiple industries, such
as telecommunications, banking, insurance, health, etc. These
new technologies are mostly mergers of 2 or more existing ones
or even technologies that were previously only used in research
environments, such as Machine Learning and Eye Trackers.
Information Management has always had a key role in the corporate
environment, gaining traction in the mid 80’s with the rise of
structural data repositories, guided time variables with the goal of
aiding companies in their decision-making process. This repository
was named Data warehouse or even Enterprise Data Warehouse
(EDW), given that it is mostly used in the corporate environment.
Right after EDW, Business Intelligence (BI) emerged, which is now the
industry standard for analytic reports and dashboard creation. Even
tough Data warehousing and Business Intelligence have supported
data analysis up to now, business demands kept changing for more
operational analysis for the “present” and for the “future”. Another
big issue worth pointing out is the massive growth of data in the last
few years. We are presented with large difficulties in processing and
analyzing unstructured data from social networks, Internet of Things
sensors, mobile devices and others due the fact that EDW was built
under a relational database management system.
According to Eric Schmidt, Google CEO in 2010: “nowadays we
create as much data in two days as we did since the beginning
of time until 2003!” It was necessary to create tools that could
efficiently overcome this limitation. Technologies like Hadoop,
MapReduce, non-relational databases or NoSQL and others
emerged to galvanize the term Big Data.
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criar ferramentas que pudessem superar estes problemas de
forma eficaz. Daí surgiram tecnologias como Hadoop, MapReduce,
bases de dados não-relacionais ou NoSQL e outras que
consequentemente galvanizaram o termo Big Data.

Breve Descrição
Existem definições ligeiramente diferentes do termo Big Data.
Alguns autores consideram Big Data como um conjunto de dados
estruturados e não estruturados, complexos e de grande volumetria,
inadequados para aplicativos tradicionais de processamento e análise
de dados e que requerem novas abordagens para lidar com os dados
com êxito. Já a Gartner definiu Big Data como activos de informações
de alto volume, alta velocidade e/ou alta variedade que exigem formas
inovadoras e econômicas de processamento de informações que
permitem uma visão aprimorada, tomada de decisão e automação de
processos. Existem três Vs que constituem os fundamentos de Big
Data: Volume (Teras e Petabytes de dados), Velocidade (batch, near
real-time, real-time e dados em streaming) e Variedade (estruturados,
não-estruturados, logs, dados de sensores, textos, imagens, áudio e
vídeo). Há quem considere outros Vs como o Valor e a Veracidade
para melhor enquadrar a definição do Big Data.
Actualmente, tecnologias como a IoT, Veículos autônomos e
Data Lakes se beneficiam de plataformas de Big Data a fim de
servir como núcleo para o processamento e análise de grandes
volumetrias de dados.
Por formas a extrair insights accionáveis, ou seja, o valor do Big Data,
é usado o conceito de Analytics. Tal junção origina o termo Big Data
Analytics. Entretanto, Analytics não está exclusivamente conectado
ao Big Data. Portanto o termo Data Analytics é usado como um termo
mais genérico para indicar que não se trata do processamento e
análise de grandes volumetrias de dados. Abaixo os diferentes tipos
de Big Data Analytics e Data Analytics, juntamente com a relação
habilidades-valor agregado ao negócio.
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Brief Description
There are two, slightly different, definitions for the term Big Data.
Some authors classify Big Data as assembly of unstructured data
and structured data. They are complex and large in volumetry,
ill equipped for more traditional data analysis and processing
applications and require new approaches in order to deal with
data successful. Gartner has defined Big Data as high volume
information assets, high speed and/ or of high variety that demand
new innovative and economical ways to process information that
will, in turn, allow for a enhanced perspective, decision making
and process automation There are three V’s that form Big Data
foundations: Volume (Tera and Peta bytes of data), Velocity
(batch, near real-time, real-time and data streaming) and Variety
(structured, unstructured, logs, data sensors, texts, imagery,
audio and video). There are also those who consider other V’s
such as Value and Veracity to better define Big Data.
Nowadays and with technologies such as IoT, autonomous
vehicles and Data Lakes benefit from Big Data platforms in order
to serve as a processing and analyzing hub for large data volume.
For Big Data values, we used Analytics. Such a merger creates
the name Big Data Analytics However, Analytics is not exclusively
part of Big Data. Data Analytics is used as a more generic term to
clarify that it does not involve processing or analyzing large data
volume. Listed below are the different types of Big Data Analytics
and Data Analytics, along with the added value they bring the
business.
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PORQUE QUE
ACONTECEU?
OBS: Alguns autores consideram também a
análise descoberta que se situa entre a 2 e a 3.

O QUE DEVO FAZER
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ADVANCED ANALYTICS
VALOR AGREGADO AO NEGÓCIO

Quando se trata de Advanced Analytics (Data Mining, Análise
preditiva e prescriptiva), tecnologias como Machine learning
e Inteligência Artificial são necessárias para ampliar a força de
trabalho humana no reconhecimento de padrões nos dados.
Machine learning é uma componente chave da Inteligência
Artificial que consiste na aplicação de algoritmos que permitem
a computadores desenvolverem comportamentos baseados em
dados empíricos, ou seja, permitem com que componentes de
software aprendam a resolver determinadas tarefas sem serem
explicitamente programados para o fazer. O conjunto de todas
estas tecnologias e disciplinas para transformar os dados em
insights culminou com a criação do termo Data Science.

When dealing with Advanced Analytics (Data mining, Predictive
and prescriptive Analysis), technologies such as Machine Learning
and Artificial Intelligence are needed to widen the human
workforce in analyzing data patterns. Machine Learning is a A.I.
key component that is based on algorithms that allow computers
to develop empiric data behavior. In short, it allows software to
learn how to solve certain tasks without being programmed to do
so. We call Data Science the merger of all these technologies that
allow turning data into insights.

Principais Desafios
e Oportunidades

As is happens with all new technologies, new challenges and
opportunities arise.
Big Data Analytics offer countless opportunities for
telecommunication companies, divided in three segments:
l
Operational Efficiency: preventive maintenance, network
optimization, fraud detection and procedure optimization;
l Marketing
and Sales: Offer customization, product
recommendation, cross-selling and client segmentation;
l Customer Service: chat bots and social media analysis
Added to this, with the growing introduction of Big Data and
Machine Learning to multiple sectors, new job offers also emerge,
such as: Data scientist (considered by many the most attractive
profession in the 21st century), Data Engineer, Data Analyst and
Machine Learning Engineer.
On the other hand, there are still challenges that may turn the
introduction of Big Data and Machine Learning unfeasible. Such
as:
l The lack of a well-set data and artificial intelligence strategy:
the complex nature of Big Data is one of its biggest downfalls and
a return of investment is seldomly seen.
l The lack of an experienced workforce in the sector: Most of
the current professionals in Big Data came from areas such as

Como toda nova tecnologia existem sempre desafios e
oportunidades associadas a mesma.
Por um lado, a aplicação de Big Data Analytics no universo das Telcos
oferece inúmeras oportunidades em três grandes segmentos:
l Eficiência Operacional: manutenção preventiva, optimização de
rede, optimização de processos e detecção de fraude;
l Marketing e Vendas: Personalização de ofertas, recomendação
de produtos up e cross-selling e segmentação de clientes;
l Atendimento ao cliente: chatbots e análise de redes sociais.
Adicionalmente, com a crescente adoção de Big Data e Machine
Learning surgiram novas profissões no mercado e destaque de
algumas já existentes, tais como: Cientistas de dados (considerada
nos últimos anos como a profissão mais atractiva do século
21), Engenheiros de dados, Analistas de dados e Engenheiros de
Machine Learning.
Por outro lado, existem ainda grandes desafios que podem
tornar inviável a adoção de Big Data e Machine Learning. Dentre
eles os principais são:

Main Challenges
and Opportunities
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l A falta de uma estratégia de dados e Inteligência Artificial bem
definida: a natureza complexa do Big Data, é uma das causas de
insucesso dos projectos de Big Data e que raramente se consegue
obter o retorno esperado do investimento (ROI).
l A escassez de profissionais experientes na área: sendo uma
área relativamente nova, a maior parte dos profissionais entra no
universo de Big Data vindo de áreas como estatística, ciências
da computação, business intelligence e desenvolvimento de
software. Dada a existência de tópicos avançados em matemática
como: estatística inferencial, álgebra linear, cálculo e geometria
analítica, as empresas exigem na sua maioria pelo menos um grau
de mestre e nalguns casos doutoramento (Conforme estatísticas
do Linkedin relativo aos líderes de Data Science nas empresas de
Silicon Valley).
l Orçamento inexistente ou insuficiente para dar suporte as
tecnologias necessárias para implementação de tecnologias Big
Data: plataformas como Data Lakes ou o mais recente Lake Houses
requerem algum investimento por parte das empresas. A maior
parte delas tem estado a mover para a Cloud dada a flexibilidade,
elasticidade e custo. Entretanto, ainda existem várias empresas
como a Unitel que têm implementado a análise e processamento
dos dados on-premises. Para ambos os casos é fundamental
que seja estabelecido um orçamento para garantir capacidade
computacional por formas a dar suporte a sua implementação.

statistics, computer science, business intelligence and software
development. Big Data also relies on advanced mathematics in
topics such as: inferential statistics, algebra, calculus, analytic
geometry. Most of the companies require at least a master’s
degree and, in some cases, a PhD (as exemplified by LinkedIn data
regarding Data Science companies in Silicon Valley).
l Insufficient budged to implement Big Data technologies:
Data Lake platforms or even Lake Houses require a significant
investment from companies. Most of the companies are actually
moving information to a Cloud based system, given its flexibility
and cost reduction. Some companies, such as Unitel, have been
implementing data analysis and processing in its own locations.
It is paramount for either of the cases to set a budget to assure
computing capabilities to support its implementation.

Tendencies
It is clear the continuous adherence to Big Data and Machine
Learning from the different business sectors. The graph below
shows the importance of this topic in most industries, according
to Dresner Advisory Services:

Tendências
É notória a adesão contínua de Big Data e Machine Learning
nos diferentes sectores de negócio. O gráfico abaixo mostra a
importância destes temas nas diferentes indústrias segundo a
Dresner Advisory Services:

IMPORTANCE OF DATA SCIENCE AND MACHINE
LEARNING BY INDUSTRY
(Copyright 2019 - Dresner Advisory Services
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O sólido posicionamento da Unitel neste panorama é uma realidade,
visto que já existe um roadmap estratégico de Transformação
Digital, segmentado pelas diferentes direcções, na qual os diferentes
projectos empoderam soluções já existentes. O roadmap abrange
a implementação de uma infraestrutura cada vez mais preparada
para a Cloud, segundo Bruno Salakiaku, no artigo Desmistificando
os conceitos de Virtualização, NFV e SDN, da revista ZoOm edição de
2019); Evolução da arquitetura de Business Intelligence para suportar
cada vez mais projectos de Big Data Analytics e a implatanção efectiva
de Machine Learning para gestão do ciclo de vida do subscritor e datadriven customer value management (CVM).
Ao mesmo tempo a Unitel, como fornecedor de conectividade
e player estratégico na consolidação de soluções IoT no mercado
nacional, segundo Tânia Rebelo da Silva, no artigo IoT – Posicionamento
Tecnológico da Unitel, da revista ZoOm edição de 2019, deverá
preparar-se para novos paradigmas de Analytics como o Edge
Analytics, que difere dos modelos tradicionais de análise, pois enfatiza
a velocidade e a descentralização e, portanto, ignora os métodos
tradicionais de colecta de Big Data. O conceito é relativamente novo e
está intrinsecamente ligado ao surgimento da Internet das Coisas (IoT)
e a melhoria da conectividade com 5G.

Unitel’s solid positioning in this is clear, seeing as there is already
a strategic roadmap for Digital Transformation in which most
projects rely on existing solutions. According to Bruno Salakiaku
in his Demystifying Virtualization article in ZoOm magazine 2019
edition, the roadmap is set on infrastructure ever more prepared
to a Cloud based system; Business Intelligence evolution
to support even more Big Data Analytics projects and the
implementation of Machine Learning to manage the subscriber’s
life cycle and data-driven customer value management (CVM).
Unitel is the main supplier of connectivity and a strategic player
in IoT solutions in the Angolan market. According to Tânia Rebelo
da Silva, in her IoT article - Unitel’s Technological Positioning in
ZoOm magazine 2019 edition, Unitel should prepare for new
Analytics models such as Edge Analytics that highlights the speed
and decentralization, moving further away from the traditional
models currently in use. This concept is new and it is linked to the
emerging of IoT and 5G connectivity improvement.

CONCLUSÕES
CONCLUSION

Apesar do relativamente longo caminho que a Unitel precisa percorrer,
num contexto mais internacional, para se tornar digitalmente madura,
é um facto de que passos concretos na adopção de tecnologias de
Big Data e Machine Learning estão a ser dados. As oportunidades
são vastas e tangíveis desde que se mantenha a cultura empresarial
de empoderamento dos colaboradores com maior investimento
na capacitação dos recursos humanos, a inovação controlada e o
constante investimento em infraestrutura. Desta forma a Unitel irá
difundir de forma eficaz a digitalização em escala incluindo pessoas,
processos, tecnologias e métricas.

Despite being a long way from implementing Big Data and Machine
Learning as its paradigm, Unitel has taken leaps in that direction and
becoming more digitally mature. Employee empowerment culture
is paramount to seize these vast and new opportunities, setting
sights on bigger investments in employee training, innovation and
constant investment in infrastructure. This way, Unitel will effectively
disseminate its digital transformation in people, procedures,
technologies and metrics.
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RESUMO

ABSTRACT

Em pleno século XXI, a capacidade dos telefones móveis
de armazenar valor e serem usados como meio de troca,
juntamente com os seus enormes níveis de penetração,
apresenta-se como uma oportunidade para atingir o maior
número de pessoas sem conta bancária no mundo em
desenvolvimento.
Há, ainda, cerca de 1,7 mil milhões de adultos sem uma
conta numa instituição financeira ou através de um provedor
de “dinheiro móvel”. A falta de dinheiro suficiente é a principal
barreira para se ser titular de uma conta bancária; e a inclusão
financeira é um dos principais motores para o combate à
pobreza, pois contribui para a igualdade e para o crescimento
económico.

In this century, mobile phones ability to store value and
being used by means of exchange, along with their vast
numbers of penetration, makes them valuable tools and
provides opportunities to reach large numbers of people
without bank accounts in the developing world.
There are still 1.7 billion adults without an account in
a financial institution or via a mobile money provider.
The lack of the demanded amount of money by financial
institutions is the largest obstacle towards opening a
bank account and financial inclusion is one of the main
vectors pushing towards the fight against poverty and it
contributes to inequality and economic growth.
Adopting a Mobile Money service bears advantages

A adopção de serviços de Mobile Money tem não só
vantagens para o país e respectiva população, ao ter acesso
a serviços financeiros, como também para os prestadores
de serviços de pagamento, sejam eles ou não operadores de
telecomunicações, pois aqui reside uma grande oportunidade
de receita.
E ANGOLA, QUANDO EMBARCA NESTA VIAGEM?
A implementação do Mobile Money em Angola irá constituir
grandes vantagens na supressão dos constrangimentos
ligados à mobilidade urbana e à ausência de serviços bancários
nas zonas mais recônditas, à captação e controlo dos (novos)
fluxos realizados através do sistema financeiro e à potenciação

not only to the country and its population but to service
providers alike, be it telecommunication operators
or otherwise, and it presents a large opportunity for
additional revenue.
AND WHEN DOES ANGOLA EMBARK ON THIS JOURNEY?
Mobile Money implementation in Angola presents
noticeable advantages in suppressing logistic issues
such as urban mobility, lack of banking services in more
peripheral areas, raising and controlling new capital
flows and cost reduction in currency printing.
The mobile agent network will play a center role given
that accessibility to Mobile Money will be paramount for
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para redução dos custos com a impressão do papel-moeda.
A rede de agentes tem um papel fundamental no sector,
pois a facilidade de acesso ao Mobile Money é essencial
para a adopção de contas e o aprofundamento da inclusão
financeira. Eles são o rosto dos serviços de Mobile Money em
todo o mundo, executando tarefas cruciais como integração,
suporte e educação de milhões de clientes.
Não nos podemos esquecer que o Mobile Money tornouse uma oferta principal para muitos operadores de
Telecomunicações, pois as receitas directas estão a apoiar
o investimento em produtos e serviços inovadores, e a
expansão da rede está a permitir que eles atinjam segmentos
de clientes novos.
O Mobile Money está a acelerar o progresso em direcção
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e está a
contribuir para o empoderamento económico de indivíduos,
comunidades; permitindo o crescimento socioeconómico,
impulsionando a produtividade e o empreendedorismo dos
negócios, ajudando a formalizar a economia e a fornecer
estabilidade durante as crises económicas.

Introdução

O

s dois papéis principais do dinheiro são: reserva de valor e
um meio de troca. A maioria dos mercados emergentes
opera numa economia de dinheiro físico com mais de 70% de nãobancarizados (Jenkins, 2008 in Tobbin, 2011).
A capacidade dos telefones móveis de armazenar valor e serem
usados como meio de troca, juntamente com os seus enormes
níveis de penetração, apresenta-se como uma oportunidade para
atingir o alto número de pessoas sem conta bancária no mundo em
desenvolvimento (Dahlberg, Mallat, Ondrus, & Zmijewska, 2008).
Fundamental para o conceito de Mobile Money (tradução literal:
dinheiro móvel) é trazer serviços financeiros para os não-bancarizados.
A frase “bancarizar os não-bancarizados” (banking the unbanked)
é o que diferencia o Mobile Money dos conceitos tradicionais de
pagamentos móveis (mobile payment) e banca móvel (mobile banking).
Além disso, o sistema tradicional de pagamentos móveis ficou aquém
na transferência de dinheiro de pessoa para pessoa (P2P), que se
tornou a marca registada do Mobile Money (Tobbin, 2011).
O Mobile Money como o conhecemos hoje, teve o seu epicentro no
Quénia, associado a um projecto cujo objectivo era fazer chegar micro
empréstimos a clientes de uma operadora de telecomunicações. Uma
parceria entre a Safaricom (Subsidiária da Vodafone) e uma empresa de
microcrédito: “Queríamos permitir que o cliente fizesse pagamentos
da forma mais conveniente e simples como quando compram uma
recarga, portanto, uma característica central da nossa proposta era
usar a rede de distribuição dos revendedores Safaricom (ou agentes
do M-PESA) para facilitar esse processo” (Hughes & Lonie, 2007).

Principais Desafios
Segundo o Global Findex (World Bank, 2017) a inclusão financeira
tem vindo a aumentar globalmente. Os dados indicam que 1,2 mil
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new accounts and financial inclusion, in general. They are
the face of Mobile Money services all around the world,
performing crucial tasks such as integration, support
and training to millions of clients.
We cannot forget that Mobile Money has become one
of the most key offers for many telecommunication
operators given that its revenue is being used to invest
in innovative products and services and also expand the
network used for new client reach.
Mobile Money is streamlining the progress towards
Sustainable Development Goals and is also contributing to
individual and community wide economic empowerment.
This unequivocally leads to socioeconomic growth,
propels productivity and business entrepreneurship. It
also helps economy.

Introduction

T

he two main roles of the money are: store of value and
medium exchange. Most developing markets mostly operate
in physical money with 70% of them outside of the banking
system and without using formal financial services, or in short,
the unbanked.
Mobile phone ability to store value as an exchange medium,
along with its levels of client penetration, present an opportunity
to reach a very high number of people without bank accounts
in the developing world. The concept of Mobile Money itself is
to bring financial services to those that are still unbanked, or
devoid of banking access. The term banking the unbanked is what
differentiates Mobile Money from traditional mobile payment and
mobile banking concepts. The mobile payment system leaves a a
lot to be desired in P2P services (Person 2 person), which Mobile
Money does not and it became its trademark.
Mobile Money, as we know it today, has the bulk of its initial
use in Kenya and was implemented with a micro loan project for
clients of a telecommunication operator. The partnership was
between Safaricom (Vodafone subsidiary) and a microcredit
company. “We wanted to allow our clients to make payments in a
more convenient and streamlined fashion when purchasing data
or call recharges and one of the main goals was to use Safaricom’s
retail distribution network to ease the process”

Main Challenges
According to Global Findex, the financial inclusion has been
growing globally. Data suggests that 1.2 billion adults have
acquired an account since 2011, including 515 million since
2014. Between 2014 and 2017, the adult market share with an
account in a financial institution or use Mobile Money services

milhões de adultos obtiveram uma conta desde 2011, incluindo
515 milhões desde 2014. Entre 2014 e 2017, a parcela de adultos
que têm uma conta numa instituição financeira ou através de
um serviço de “dinheiro móvel” aumentou globalmente de 62%
para 69%. Nas economias em desenvolvimento, a participação
aumentou de 54% para 63%. No entanto, as mulheres, nas
economias em desenvolvimento, permanecem 9 pontos
percentuais menos propensas que os homens a ter uma conta
bancária. Esta terceira edição do banco de dados, aponta para
avanços na tecnologia digital que são essenciais para alcançar a
meta do Banco Mundial de Acesso Financeiro Universal até 2020.
Há, ainda, cerca de 1,7 mil milhões de adultos sem uma conta
numa instituição financeira ou através de um provedor de
“dinheiro móvel”. Em 2014 este número era de 2 mil milhões. A
falta de dinheiro suficiente é a principal barreira para se ser titular
de uma conta bancária.

globally increased from 62% to 69%. In developing economies,
market share increased from 52% to 63%. Meanwhile, women
in developing economies, remain 9% less likely to have a bank
account than men. This third edition of the databank points to
advance in digital technology, paramount to meet the targets set
by the Universal Financial Access World Bank until 2020.
There are still around 1.7 billion adults without a bank account
or without using a Mobile Money provider. In 2014 th number was
2 billion. The lack of money is the main obstacle to have a bank
account.

LACK OF ENOUGH MONEY IS THE MOST COMMONLY CITED
BARRIER TO ACCOUNT OWNERSHIP
Adults without a financial institution account reporting barrier as a reasen for not having one (%), 2017
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DO NOT NEED AN ACCOUNT
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SOURCE: GLOBAL FINDEX DATABASE.
NOTE: RESPONDENTS COULD CHOOSE MORE THAN ONE REASON.

Figura 1 - Barreiras de acesso a uma conta bancária

A inclusão financeira é um dos principais motores para o combate à
pobreza pois contribui para a igualdade e para o crescimento económico
(Demirgüç-Kunt & Klapper, 2012).
O uso do dinheiro móvel tem também vantagens em reduzir o risco
de lidar com dinheiro físico e oferece uma ampla cobertura, através
do uso de uma infraestrutura de comunicação usada por milhões
de pessoas (Jenkins, 2008 in Mago & Chitokwindo, 2014). Os riscos
comuns ao usar dinheiro são perdas devido a roubo e, para aqueles que
remetem dinheiro através de terceiros, como amigos ou motoristas
de táxis, há a probabilidade de o dinheiro não chegar ao beneficiário
pretendido. Estes meios informais de transaccionar dinheiro resultam
em atrasos consideráveis, que são um custo devido ao tempo perdido.
Transaccionar dinheiro e proporcionar um meio fácil, rápido e seguro de
o fazer é o principal motor do Mobile Money. Foi a principal premissa no
Quénia – Enviar dinheiro para casa.
Em Angola, a estratégia de adopção de um sistema de transferências

Financial inclusion is one of the main drivers in fighting
against poverty as it contributes to equality and economic
growth.
The use of Mobile Money also has advantages in reducing
the risk of dealing with physical money and offers a wider
coverage range through the use of an infrastructure used by
millions of people. The common risks of using physical money
are theft, handing physical money to third parties, such as
friends or taxi drivers, and there’s the likelihood that the
money will not reach the intended recipient. These informal
means of money transaction create higher costs due to
significant delays. Mobile Money focuses on an easy, fast
and safe way of transacting money. That was the objective in
Kenya - To send money home.
There has been a, now long, debate on how to adopt a
system of money transfer. In order to promote financial
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móveis e instantâneas, tem vindo a ser largamente debatida ao longo
dos últimos anos. Foi, aliás, definida uma estratégia de implementação
do Sistema de Pagamentos Móveis (Decreto Presidencial 77/2017,
2017), onde, entre outros, apresenta como eixo a promoção da inclusão
financeira, apresentando como objectivos os seguintes:
l “Promover o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação;
l Promover o desenvolvimento humano;
l Melhorar a qualidade de vida das populações e combater a pobreza.”
De acordo com o Decreto Presidencial 77/2017, o sistema de
pagamentos móveis irá ser suportado nas seguintes premissas:
l “Massificar o processo de inclusão financeira da população não
bancarizada, mormente aquela de menores rendimentos, onde a taxa
de penetração bancária ainda é muito
baixa, permitindo o acesso aos serviços
financeiros e às formas simplificadas para
a realização de transacções a menor custo
com o uso do telemóvel;
l Dotar o sistema de pagamentos de mais
um canal de pagamentos e com baixo custo
de transacção, seguro, rápido, eficaz e
moderno;
l Inserir a República de Angola no mapa de
países africanos onde o funcionamento dos
pagamentos móveis, (...) é uma realidade (...);
l Potenciar a introdução e o funcionamento dos fluxos financeiros
através da moeda electrónica;
l Perspectivar a possibilidade para a interligação e a realização de
transacções de remessas entre os cidadãos dos países da SADC, por
meio da moeda electrónica.”(Decreto Presidencial 77/2017, 2017).
A implementação do Mobile Money em Angola irá constituir grandes
vantagens:
l “Na supressão dos constrangimentos ligados à mobilidade urbana,
devido à grande extensão territorial do País, à ausência de serviços
bancários nas zonas mais recônditas (...);
l Captação e controlo dos (novos) fluxos realizados através do sistema
financeiro;
l Potenciação para redução dos custos com a impressão do papelmoeda;
l Melhorar o ambiente de negócios em Angola.”(Decreto Presidencial
77/2017, 2017).

"

inclusion, a strategy was set in order to implement a Mobile
Payment System and its main targets were:
l “To promote Science, Technology and Innovation;
l To promote Human Development
l Improve the quality of life and fighting poverty.”
According to the Presidential Decree 77/2017, a mobile
payment system would be set under the following terms:
l “Massively increase the population’s financial inclusion,
mainly the ones with lesser income and where the banking
penetration rate is still low and allow for an easier access
to financial services for minor operations using their phones;
l Provide a low cost, safe, fast, modern and effective payment
system;
l Include the Angolan Republic in
the group of countries where mobile
payment is a reality;
l Boost the functioning of financial
flows through electronic currency;
l Envision the interconnectivity
between citizens from SADC
countries via remittance transaction
by electronic currency;
Mobile Money will bring large
advantages for Angola;
l Suppress problems related to urban transportation and
due to the vast territory of the country, the lack of banking
services in remote areas;
l Uptake and control of (new) flows made through the
financial system;
l Currency printing reduction costs;
l Improve the business environment in Angola”

HÁ, AINDA, CERCA
DE 1,7 MIL MILHÕES DE ADULTOS
SEM UMA CONTA NUMA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
OU ATRAVÉS DE UM PROVEDOR
DE “DINHEIRO MÓVEL”

Tendências
Como as economias desenvolvidas estão prontas para fazer a transição
do pagamento em dinheiro para outras formas de pagamento digital,
como os sistemas de cartão de crédito / débito para pagamento por
smartphone, também as economias emergentes da África Subsaariana
(SSA) vão encontrando maneiras de usar os seus telefones móveis,
quer sejam de segunda ou terceira geração (2G, 3G) para actividades
financeiras (Bold & The Economist, 2012 in Etim, 2012).
Em 2019, o número de contas de Mobile Money criadas atingiu
1,04 mil milhões. A África Subsaariana sendo o epicentro do
Mobile Money, adicionou mais de 50 milhões de contas criadas em
2019. Impulsionado pelo forte crescimento na África Ocidental
(21 milhões de novas contas) e na África Central (6 milhões de
novas contas), bem como um crescimento constante na África
Oriental (22 milhões de novas contas), prevê-se que a abertura
de novas contas na África Subsaariana permaneça forte e que a
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Tendencies
As developed economies transition to a cashless payment
system focused on digital payments, such as credit card
and smartphone payment systems, so do the developing
countries in Sub-Saharan Africa search for ways of using
mobile phones for financial activities, be it from second of
third generation (2G and 3G) (Bold & The Economist, 2012).
In 2019 the number of Mobile Money accounts reached 1,04
billion users. 50 million accounts were created in 2019. Driven
by a strong growth experienced in Western Africa (21 million
new accounts), Central Africa (6 million new accounts) and
Eastern Africa (22 million accounts), the data suggests that
Sub-Saharan Africa will experience a strong surge in users
and reach half a million by the end of 2020.
Mobile Money also experienced a large global growth not
only from Sub-Saharan Africa but also from Asia. Eastern
Asia and the Pacific by themselves alone recorded 30
million new accounts in 2019 mainly bolstered by the growth
in Southeast Asia, where new users and innovation keep
overcoming barriers. The general growth in Asia was impaired
by the Indian market where multiple users closed their
accounts due to a more costly operational and regulatory
environment. Despite the difficulties found, the South of Asia
alone registered 14,1 million accounts in 2019.
Mobile Money offers advantages not only to the country

região ultrapasse a marca de meio milhão até ao final de 2020
(GSMA, 2019).
Além da África Subsaariana também a adoção de Mobile Money na
Ásia contribuiu significativamente para o crescimento global. O leste da
Ásia e o Pacífico, por si só, adicionaram 30
milhões de contas em 2019, impulsionadas
principalmente
pelo
crescimento
no sudeste da Ásia, onde os novos
participantes e a inovação continuam a
ultrapassar fronteiras. O crescimento
geral na Ásia foi dificultado pelo mercado
indiano, onde vários participantes
encerraram as operações devido a um
ambiente regulatório e operacional cada
vez mais oneroso. Apesar disso, o sul da
Ásia adicionou 14,1 milhões de contas em 2019 (GSMA, 2019).
A adopção de serviços de Mobile Money tem não só vantagens para o
país e respectiva população, ao ter acesso a serviços financeiros, como
também para os prestadores de serviços de pagamento, sejam eles
ou não operadores de telecomunicações, pois aqui reside uma grande
oportunidade de receita. Além dos serviços básicos de depositar,
transferir e levantar dinheiro, os clientes encontram benefícios na
utilização do Mobile Money também no pagamento de propinas
escolares, no comércio electrónico, nas remessas internacionais, nos
seguros, nas poupanças, entre outros. Esta mudança de estratégia
incentivou e deu mais valor a este modelo de negócio, ou seja, quanto
mais digital, maior a diversificação dos modelos de receita (GSMA, 2019).
Desta forma, o Mobile Money está a acelerar o progresso em direcção
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e está a contribuir
para o empoderamento económico de indivíduos e comunidades. É
um factor chave do crescimento socioeconómico, criando emprego,
impulsionando a produtividade e o empreendedorismo dos negócios,
ajudando a formalizar a economia e a fornecer estabilidade durante as
crises económicas (GSMA, 2019).
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and its population but also to payment service providers,
telecommunication operators or otherwise, as income
opportunities arise. Beyond the basic services such as
depositing, transferring and money withdrawal, clients
enjoy Mobile Money benefits in
paying school tuitions, electronic
markets, international remittances,
insurance, savings, among others.
This strategy solidified the business
model by having larger income from
diversification of services.
Mobile money is well on its
way towards the
Sustainable
Development Objectives and is
singlehandedly
contributing
to
individual and community-based empowerment. It is also a
key factor for socioeconomic growth by creating new jobs,
boosting productivity and business entrepreneurship. It
further helps countries by solidifying their economies during
crisis.

THERE ARE ALSO ABOUT 1.07
BILION ADULTS WITHOUT AN
ACCOUNT AT A FINANCIAL
INSTITUTION OR THROUGH A
MOBILE MONEY PROVIDER

"
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CONCLUSÕES
CONCLUSION

Com 290 serviços disponíveis em 95 países e 372 milhões de
contas activas, o “dinheiro móvel” está a entrar na maioria dos
mercados onde o acesso aos serviços financeiros é baixo. Os
programas de Mobile Money contribuem essencialmente para
acelerar o desenvolvimento das economias e do ecossistema
do Mobile Money e estão disponíveis em 96% dos países, onde
menos de um terço da população possui uma conta numa
instituição financeira formal (GSMA, 2019).
Coloca-se a questão, e Angola? Quando embarca nesta
viagem?
A regulação em Angola aparenta estar alinhada com os
principais países onde se verificou sucesso no lançamento
do Mobile Money, e já começam a haver em Angola algumas
soluções que se enquadram na promoção da inclusão financeira,
como os produtos Bankita (Decreto Presidencial 77/2017, 2017),
pelo que o caminho está aberto. Há, no entanto, necessidade
de haver uma grande rede de distribuição que contribua para a
criação do ecossistema.
A rede de agentes continua a ser a espinha dorsal do sector
do Mobile Money, pois a facilidade de acesso ao Mobile Money
é essencial para a adopção de contas e o aprofundamento
da inclusão financeira. Os agentes fornecem uma maneira
conveniente e confiável de converter dinheiro em valor digital
e vice-versa. Eles também são o rosto dos serviços de Mobile
Money em todo o mundo, executando tarefas cruciais como
integração, suporte e educação de milhões de clientes (GSMA,
2019).
Agentes que estejam disponíveis em áreas rurais e de difícil
acesso são fundamentais para expandir a inclusão financeira,
pois fornecem uma cobertura geográfica mais ampla do que
outros canais. Um agente de Mobile Money tem sete vezes mais
alcance do que os multicaixas e 20 vezes mais o alcance do que
as agências bancárias (GSMA, 2019).
A adoção e satisfação do Mobile Money depende de três
categorias de critérios: as variáveis relacionadas aos serviços, as
características do operador e o perfil do usuário. A satisfação do
usuário de Mobile Money está significativamente correlacionada
com os factores de serviço do telefone móvel, incluindo a
utilidade e a segurança percepcionadas (Christiane Nga Nkouma
Tsanga, 2018). É portanto fundamental que a identificação da
necessidade e respectiva resposta à mesma esteja no centro
do desenho da solução. Uma mensagem simples, directa que
promova a confiança e a utilidade são essenciais para o sucesso
na criação de um ecossistema.
No entanto, o sucesso no sector não é garantido. Mesmo sem
barreiras regulatórias, os provedores de Mobile Money precisam
de tempo e recursos significativos para construir uma rede
robusta de agentes e adquirir e educar clientes. Nos primeiros
anos, os provedores costumam investir entre seis a oito vezes
mais do que a unidade de receita gerada pelo Mobile Money.
Normalmente, o ponto de equilíbrio acontece aproximadamente
aos 3 anos (GSMA, 2019). Em 2019, um número crescente
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With 290 available services in 95 countries and 372 million
active accounts, mobile money is accessing most markets
where financial services are scarce. Mobile Money programs
contribute to economy development and to its own ecosystem
by providing services to countries were only a third of its
population have a formal bank account.
Hence the question, and Angola? And when does it embark
on this journey?
Regulation of Mobile Money in Angola seems to be aligned
with other countries where it has shown a large success and
we are starting to see solutions that fit the mold of financial
inclusion, such as Bankita products. However, the need of a
large distribution network is still present and meaningful for
the creation of the ecosystem.
Agent network is still the key factor in Mobile Money as the
ease of access and user friendliness is essential for a deeper
financial inclusion. Agents provide an efficient way to convert
money in digital values and vice-versa. They are also the face of
Mobile Money services all around the world and execute crucial
integration, support and education tasks to millions of clients
(GSMA, 2019).
Available agents in rural areas with poor accessibility are
paramount for financial inclusion expansion as they offer a
wider geographical coverage than other channels. One Mobile
Money agent has seven times wider reach than ATMs and 20
times wider than physical branches.
Mobile Money acceptance and satisfaction depends on three
variables: Service, operator characteristics and user profile.
Mobile Money user satisfaction is intrinsically related to mobile
phone service factors, including utility and safety. It is then
surmised that identifying the needs of the population is at the
core of the solution. A simple and direct message that promote
trust and essential to the creation of the ecosystem we desire.
Despite all the benefits, success in the sector is not assured.
Even without clear regulatory barriers, Mobile Money providers
need time and resources to build a solid agent network in order
to inform their clients on its Mobile Money’s perks. In the last
few years, providers tend to invest between 6 to 8 times more
than the income Mobile Money generates. Usually, breakeven
is experienced at 3 years of maturity. In 2019, a rising number
of Mobile Money services overcame the limit to become
financially sustainable. 60% of the providers that adopted the
service reported a positive EBITDA (earnings before income,
taxes, depreciation and amortization).
Mobile Money has become a leading offer in many
telecommunication operators. Direct income is generating
investment in new products and services and it is also allowing
for an expansion in the network that allow possible new client
segments. Aligned with their exclusive assets - a reliable brand
with wide distribution and safe access to the channel - Mobile
Money income is allowing telecommunication operators to
provide these services in a sustainable fashion.

de serviços de Mobile Money ultrapassou o limite para se
tornar comercialmente sustentável: 60% dos provedores
que responderam à pesquisa de adopção global relataram um
EBITDA positivo (GSMA, 2019).
O Mobile Money tornou-se uma oferta principal para muitos
operadores de Telecomunicações. As receitas directas estão a
apoiar o investimento em produtos e serviços inovadores, e a
expansão da rede está a permitir que eles atinjam segmentos
de clientes novos. Combinadas com os seus activos exclusivos
- uma marca confiável, ampla distribuição e acesso seguro ao
canal - as receitas de dinheiro móvel estão a possibilitar às
operadoras de telecomunicações fornecerem estes serviços de
maneira sustentável e em escala.
Existe o alerta, no entanto, que a diversificação da receita de
Mobile Money é fundamental para a construção de um negócio
sustentável e viável. Em 2018, quase 80% dos provedores
relataram que a maioria das suas receitas era gerada a partir
de taxas que os clientes pagam pelas transacções. Em 2019,
verificou-se uma queda significativa na dependência das taxas
de clientes, mostrando que os prestadores de serviços de
pagamento estão a mudar de estratégia e a alargar a oferta B2B,
prestando serviços de plataforma de pagamentos, “payments
as a platform” (GSMA, 2019).
Poucas inovações contribuíram tão radicalmente para
facilitar transacções financeiras na África Subsaariana como
o Mobile Money. Através de simples tecnologias de telefonia
móvel existentes, nos últimos 10 anos o Mobile Money permitiu
transferências de dinheiro entre pessoas de forma mais segura
e rápida, permitiu o armazenamento temporário de dinheiro e
pagamentos electrónicos que contribuíram para um acesso
a serviços deste teor, sem paralelo, dos “não-bancarizados”.
Especialmente após o impressionante sucesso do sistema
M-Pesa no Quénia, uma grande variedade de entidades públicas
e privadas em todo o continente iniciaram iniciativas para
replicar esse sucesso (Lepoutre & Oguntoye, 2018). Angola fará
certamente parte desta viagem!

It is clear that for Mobile Money to be sustainable and
even profitable, income revenue and services alike must by
diversified In 2018, almost 80% of providers reported that
most of their revenue came from transaction based fees made
by their clients. In 2019, there was a significant drop in client
tax depedancy, showing that payment service providers are
swapping strategies and widening their B2B offer, providing
payments as a platform.
Few innovations have so radically contributed to ease
financial transations in Sub-saharan Africa like Mobile Money
does. Through simple existing phone technologies, in the last
10 years, Mobile Money has allowed money transfers between
users in a more safe a fast manner, it has allowed for temporary
money storage and electronic payments that contributed to an
unparalleled reach to unbanked clients. After the impressive
success of M-Pesa in Kenya, a great nuber of public and private
entities all over the continent started projects to replicate its
success. Angola will certainly be part on this journey.
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RESUMO

ABSTRACT

A evolução das redes móveis tem permitido aumentar a
inclusão digital e transformar os diversos sectores das
economias quer nos países desenvolvidos como nos países
em desenvolvimento. As redes móveis de 3ª e 4ª geração
(3G e 4G), preparadas maioritariamente para serviços
de internet de banda larga móvel, foram preenchendo
nos últimos anos as lacunas deixadas pelas redes fixas
ao facilitarem o acesso universal e de menor custo à
internet estimulando de forma progressiva o consumo
e transferência de dados com taxas de transmissão
equiparadas aos serviços de internet fixa por cabo.
Este artigo aborda de forma concisa a transformação
e desafios que irão ocorrer nas redes móveis para a
introdução da rede de 5ª geração (5G). Os desafios que os
operadores e o regulador das telecomunicações terão de
enfrentar para implementar os requisitos visionários do
5G são transversais, abrangendo desde a reavaliação das
infraestruturas das estações de rádio, introdução de novos
equipamentos de transmissão e processamento do sinal,
alterações nas redes de acesso e transporte de dados em
micro-ondas e fibra óptica, transformações na arquitectura
e subsistemas de suporte a comunicação e mobilidade
na rede core e ainda alterações na gestão e atribuição do
espectro radioeléctrico.
Verifica-que, no que diz respeito a tecnologia 5G, que há
dois factores preponderantes para o seu desenvolvimento
a médio e longo prazo; o espectro radioeléctrico que é
atribuído pelo regulador aos operadores e a topologia
usada para construir a rede Core que irá suportar os novos
serviços da tecnologia 5G.

The evolution in the field of mobile networks has allowed
the increase in digital inclusion of most economic
sectors, be it in developing countries or otherwise.
Mobile networks of 3rd and 4th generation (3G and
4G) were mainly set up for broadband internet services
use and were able to fill the gaps of fixed networks
by allowing universal and affordable internet access,
prompting a progressive consumption of data transfer
with similar rates to those of cable-based Internet.
This article is aimed at the changes and challenges
mobile networks will undergo upon the introduction
of a 5th generation network (5G). The challenges
laid upon providers and regulators alike are crosssectional, ranging from the assessment of the current
radio stations infrastructure, the need for new
transmission and signal processing equipment, changes
in network access in microwave and fiber optics data
transfer, changes in the architecture and subsystems
of communication support, changes in core network
mobility and also in the management and allocation of
the radio spectrum.
5G technology has two prominent factors for its mid
and long-term development; the radio spectrum, which
is attributed by the regulator to the providers, and also
the topology used to build the Core Network that will, in
turn, support 5G’s new services.

Introdução

Introduction

ctualmente os serviços de internet de banda larga
fornecidos pelas redes móveis 4G desempenham um papel
preponderante, permitem o acesso a informação de forma prática,
fácil e em mobilidade. Porém, embora as redes 4G ofereçam taxas
de transferência de dados aceitáveis para a maioria dos serviços,
as redes móveis 4G ainda são consideradas complementares às
redes fixas por fibra óptica, estando limitadas praticamente ao
serviço de internet móvel com poucas garantias de qualidade que
possam atrair os consumidores de serviços mais exigentes que
requerem maior velocidade e menor atraso na transferência de
informação.
As redes por fibra óptica são idealmente a melhor solução para
entregar serviços de internet de banda larga com garantias de
qualidade ponto-a-ponto. Contudo, o custo inerente a construção
das infraestruturas de fibra óptica para fornecer um serviço
de Internet e possivelmente de Televisão aos consumidores
particulares é elevado e a sua abrangência geográfica é limitada as
zonas densamente povoadas e infraestruturadas correctamente.
Os serviços oferecidos através da tecnologia de rede 5G têm

G broadband Internet services supplied by mobile
networks play a major role in society, allowing for easy,
mobile, and practical access to information. Despite offering
acceptable data transfer for most services, 4G networks are
considered a complementary element to the fiber optics packed
fixed networks and are mostly limited to mobile internet services
with little quality assurances that may, in turn, impair luring more
demanding consumers that require faster speed and less delay in
data transfer.
Fiber optics networks are the best solution for broadband
internet services with point-to-point quality assurances. The above
mentioned notwithstanding, building fiber optics infrastructure
for the internet and, possibly, television services present a high
cost and its geographic coverage is limited to highly populated
areas that have the required infrastructure for its deployment. 5G
technology services aim to provide the same experience as the
services currently provided by fixed networks via fiber optics with
the upside of not having the same cost to build new infrastructure
given that it will reuse the existing ones for 4G.
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como objectivo oferecer aos consumidores uma experiência
idêntica aos serviços oferecidos pelas redes fixas por fibra óptica,
mas sem o custo elevado da construção de novas infraestruturas
uma vez que irá reutilizar estações de rádio já existentes nos
operadores para a rede 4G.
A tecnologia 5G tem como objectivo principal melhorar,
complementar e estender a oferta existente no 4G disponibilizando
uma rede de comunicação mais robusta e inteligente para
suportar novos serviços com maior grau de exigência ao nível
dos requisitos de disponibilidade, fiabilidade e sensibilidade ao
atraso na transferência de informação. Os novos serviços de
comunicação massiva e controlo de máquinas em tempo real vão
surgindo à medida que a tecnologia ganha maturidade e aceitação
nas diferentes indústrias e sectores da economia. Para além da
oferta de novos serviços, o 5G tem como objectivo a redução
significativa do consumo de energia dos equipamentos e maior
eficiência na utilização dos recursos de rádio.
O artigo começa por descrever de forma sumária o estado
da arte das redes móveis, apresenta a tecnologia 5G com
os seus requisitos definidos pela União Internacional das
Telecomunicações (ITU) de seguida aborda os desafios e soluções
para as redes de Rádio e Core e por fim apresenta e debate
sobre a importância dos reguladores e operadores na gestão e
atribuição do espectro radioeléctrico.

1. O Estado da Arte das Redes Móveis
Actualmente, os operadores de redes móveis têm de gerir e
operacionalizar várias tecnologias desde a rede 2G, onde a
capacidade de transferência de dados é muito limitada, evoluindo
para as redes 3G permitindo o acesso a internet em banda
larga com velocidades de transferências médias na ordem dos
2 à 5 Mbps e máximos na ordem dos 42 Mbps. Recentemente,
com o lançamento da quarta geração móvel deu-se aquilo que
podemos chamar de primeira revolução das redes móveis que
passaram a ser consideradas como alternativa à rede fixa. O 4G
permite aos utilizadores e empresas transferirem dados de forma
relativamente segura e com taxas significativamente superiores
ao 3G podendo atingir um máximo teórico até aos 1 Gbps e
valores médios de 10 Mbps. O 5G por sua vez, tem como objectivo
ambicioso chegar até aos 20 Gbps, como valor máximo e 100
Mbps como valor médio. Relativamente à latência, o 5G propõemse a oferecer latências até 4 milissegundos para serviços de
banda larga móvel e 1 milissegundo para serviços críticos de
comunicação.

5G technology mainly aims to complement and extend
the offer of the existing 4G, allowing for a more robust
and intelligent communication network to better service
availability and reliability requisites and less delay in data
transfer. New mass communication and machine control
in real-time services are being launched as the technology
matures and further gains acceptance from the different
industries and economic sectors. Along with the added
services, 5G also has the goal of significantly reducing
equipment energy consumption and more efficiency in using
radio resources.
The article’s overview starts by stating the current
state of mobile networks, it introduces 5G technology
with its due requisites as mandated by the International
Telecommunications Union (ITU), further states challenges
and solutions for Radio and Core Networks and lastly,
introduces the debate over the importance of regulators and
providers alike in managing radio spectrum allocation.

1. Mobile Network State-Of-The-Art
Currently, mobile network providers have to manage and
operationalize multiple technologies, ranging from 2G,
where data transfer is limited, to 3G, allowing for broadband
Internet access with average data transfer between 2 to 5
Mbit/s and ceiling at 42 Mbit/s. With the more recent launch
of 4G, the first mobile network revolution took place as it
offered a seemly alternative to fixed networks. 4G allows
its users and companies to transfer data in a relatively safe
fashion with a significant increase in transfer rates when
compared to 3G, reaching a theoretical ceiling of 1Gbit/s and
on average 10Mbit/s. The difference to 5G is abysmal, given
the fact that it sets an ambitious goal of reaching 20Gbit/s
and averaging 100Mbit/s transfer rates. Latency wise, 5G
offers 4-millisecond delay for mobile broadband services and
1 millisecond for critical communication services.

1G

2G

3G

4G

5G

DATAS DE LANÇAMENTO

1980s

1990s

2000s

2010s

2020s

VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD

2 kbit/s

384 kbit/s

42 Mbit/s

1 Gbit/s

20 Gbit/s

LATÊNCIAS

N/A

629 ms

212 ms

60-98 ms

1 - 4 ms

Tabela 1 - Evolução das Redes Móveis

Globalmente, o 4G já é a tecnologia predominante com 56% to
total das ligações móveis, porém nos países da África Subsariana
o valor ronda os 10% e, para Unitel em particular, o valor actual
de ligações sobre a tecnologia 4G é de 26%, acima da média
dos países da SADC (Okeleke, 2020). De acordo as projeções do
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Globally speaking, 4G is the predominant technology, with 56% of
all mobile connections, dropping to 10% in Sub-Saharan Africa and
Unitel, specifically, at 26%. This number is above the average of most
SADC countries (Okelele, 2020). According to GSMA, it is expected
that 5G connection growth will spread around the world by up to

GSMA, espera-se que a partir de 2020 as ligações 5G cresçam
rapidamente em todo globo, até aos 20% em 2025 ultrapassando
desta forma as ligações efectuadas com as tecnologias 2G e 3G.
Espera ainda que em 2025 grande parte dos operadores móveis
tenham desligado a tecnologia 2G e/ou 3G podendo desta forma
reaproveitar os recursos de rádio para o 4G e 5G.

20% by 2025, rendering 2G and 3G the least used technologies.
Given the latter, it is also expected that by 2025 most mobile
operators will have ceased their use of 2G or 3G technologies to
reutilize radio resources for 4G and 5G.

2. 5G technology

2. A Tecnologia 5G
Embora a tecnologia 4G tenha cumprido os objectivos relacionados
com a largura de banda móvel, havia um conjunto de exigências que
não foi possível atender e tornou-se importante, já em 2012, começar a
planear a próxima geração das redes móveis de modo a serem definidos
os objectivos e linhas mestras para o início do desenvolvimento do 5G.
Assim, em 2015 foi publicada a visão geral do ITU-R e em Dezembro
2017 foi publicada a primeira especificação técnica para a tecnologia
5G, que estaria assente em três categorias fundamentais que dão
suporte a uma extensa variedade de serviços que ponto de vista da
rede e infraestrutura de suporte são denominados como Network
Slicing, ou seja, diferentes redes lógicas criadas e geridas sobre a
mesma infraestrutura partilhando recursos entre si e providenciando
serviços diferenciados aos clientes com garantias de qualidade pontoa-ponto pré-estabelecidas. As três categorias de serviços são:
i. Enhanced Mobile Broadband (eMBB);
ii. Massive Machine Type Communication (mMTC)
iii. Ultra-reliable and Low Latency Communication (URLLC)
O 5G vai possibilitar que dentro de cada categoria sejam criados de
forma dinâmica, rápida e eficiente diferentes tipos serviços para atender
as necessidades dos consumidores quer sejam empresas ou clientes
particulares. Alguns dos serviços ligados ao eMBB são o vídeo em 3D
e em ultra-definição que consomem imensos recursos das redes
móveis e de transmissão, por outro lado, serviços ligados as cidades e
casas inteligentes embora com consumos de dados relativamente mais
reduzidos tendem a crescer de forma exponencial na ordem dos milhões
de dispositivos e ligações por km2 (Internet of Things – IoT). Por último,
o 5G vai permitir que novos serviços de baixa latência e alta fiabilidade
apareçam como é o caso da automação das indústrias que já se verifica
nos países mais desenvolvidos. Ao nível de estágios de implementação,
o eMBB está na linha da frente, seguido de mMTC e por último, após
amadurecimento da tecnologia e das indústrias, prevê-se então a
chegada de serviços do tipo URLLC. Exemplos de serviços de acordo a
sua categoria encontram-se na figura 1.

Even though 4G has reached the broadband expected results,
there were demands needed by customers that were not met and
in 2012, it prompted planning of the next generation of mobile
networks to set objectives, broad lines, and general outlines to
prepare for a future 5G technology. In 2015 a general outline of
ITU-R was published and in December 2017 the first technical
specification of 5G technology was introduced and it would
focus on three categories that support a wide array of services
from a network and infrastructure standpoint and later named
as Network Slicing. In short, it meant three different logical
networks created and managed by the same infrastructure,
sharing resources between themselves, and assuring client
services. The categories are:
i. Enhanced Mobile Broadband (eMBB);
ii. Massive Machine Type Communication (mMTC)
iii. Ultra-reliable and Low Latency Communication (URLLC)
5G will allow dynamic, fast, and efficient different services to
meet consumer needs, be it corporate clients or retail. Some of
the eMBB services are 3D video rendering and ultra-definition
that consume vast mobile network and transmission resources.
Citywide resources and smart houses services are predicted to
grow exponentially to millions of devices and km2 connections
(Internet of Things – IoT). Lastly, 5G will also allow new low latency
and high-reliability services such as industrial automation, as
shown by examples from more developed countries. Regarding
stages of implementation, eMBB comes first, followed by mMTC,
and, after an industry and technology stage of maturity, URLLC
is last implemented. Examples of the services by category shown
in Picture 1.

ENHANCED MOBILE BROADBAND
GIGABYTES IN A SECOND
3D VIDEOS, UHD SCREENS
SMART HOME/BUILDING

WORK AND PLAY IN THE CLOUD
AUGMENTED REALITY

VOICE
SMART CITY

INDUSTRY AUTOMATION
FUTURE IMT

MISSION CRITICAL APPLICATION
SELF DRIVING CAR

MASSIVE MACHINE TYPE COMMUNICATIONS

ULTRA-RELIABLE AND LOW LATENCY COMMUNICATIONS

Figura 1 - Cenários de Utilização para o 5G (ITU, 2015)
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Conforme já mencionado, o objectivo do 5G é melhorar alguns dos
serviços já oferecidos pelo 4G e possibilitar a entrada de novos serviços
de valor agregado como o caso da comunicação massiva entre as
máquinas e garantir também a disponibilização de ligações de alta
fiabilidade e baixa latência para os serviços críticos, isto é, serviços não
tolerantes a falhas ou atrasos nas comunicações como por exemplo
a telemedicina. O 5G vem reforçar o conceito da sociedade digital
onde não apenas as pessoas têm ligação à internet como também as
máquinas e pequenos dispositivos estarão ligados no novo conceito de
internet para tudo. No gráfico da figura 2, a azul escuro os objectivos
e características do 4G (IMT-Advanced) e a azul claro os objectivos
do 5G (IMT-2020), é notório que o 5G trará ganhos significativos na
experiência do utilizador, capacidade de processamento de tráfego,
redução significativa da latência entre outros.

As mentioned above, 5G is meant to improve some of the services
already provided by 4G and introduce new services that bring
new benefits, such as mass communication between machines
and also providing high reliability/low latency connections for
critical services such as telemedicine that is not feasible to work
with delays and gaps in information. 5G comes to strengthen
the concept of the digital society where not only people have
internet access but also machines and small devices will be
connected and where the paramount goal is to have an Internet
connection for everything. In Picture 2, in dark blue, the objectives
and characteristics of 4G (IMT-Advanced) and, in bright blue, the
objectives and characteristics of 5G (IMT-2020). 5G brings new
significant benefits for the user, traffic processing capacity, and a
significant decrease in latency, among other improvements.

USER EXPERIENCED DATA RATE (Mbps)

PEAK DATA RATE (Gbps)

100

20

IMT - 2020

10

SPECTRUM EFFICIENCY

1

AREA TRAFFIC CAPACITY (MBPS/M2)

10

1

1X

0.1 IMT - ADVANCED

10X

1X

350

100X

NETWORK ENERGY EFFICIENCY

105
10

6

3X

MOBILITY (km/h)

500

10
1

LATENCY (ms)

CONNECTION DENSITY (devices/km2)
Figura 2 - Objectivos do 5G (IMT-2020) em Relação ao 4G (IMT-Advanced)

3. Radio Network Solutions and Challenges

A introdução de uma nova interface de rádio (New Rádio – NR)
na rede dos operadores implica uma mudança significativa nos
equipamentos existentes, na maioria dos casos os operadores terão
de fazer substituição dos equipamentos para a nova geração o que
envolve custos consideráveis. Por outro lado, dependendo da solução
a adoptar relativamente a nova topologia da rede, poderá existir a
necessidade de se efectuar actualizações na rede 4G para permitir
dupla conectividade (DC) e mobilidade entre o 5G e o 4G.
Ao nível de dimensionamento, a introdução do 5G apresenta enormes
desafios no planeamento da cobertura do sinal. As frequências
padronizadas para o 5G que irão permitir oferecer os serviços de
eMBB estão maioritariamente na faixa dos 3.5GHz que, pelas suas
características de propagação do sinal, têm menor alcance que as
frequências utilizadas hoje para o 4G. Assim, de modo oferecer melhor
cobertura 5G foi introduzido o conceito de partilha de espectro de
forma dinâmica que vem substituir a tradicional de divisão do espectro
para as diferentes tecnologias. Sucintamente, a partilha dinâmica do
espectro permitirá ao 5G utilizar de forma automática e eficiente o
espectro da rede 4G que, a cada instante de transmissão, não esteja
ocupado pelos utilizadores da rede 4G. A partilha de espectro permitira
ainda que o 5G utilize as frequências abaixo dos 3GHz nomeadamente
1800MHz e 800MHz que vai permitir estender a cobertura 5G quer no
Downlink como no Uplink.
Para melhorar a experiência de utilização, estender a cobertura do

The introduction of a new radio interface (New Radio – NR) in the
network, forces a significant change in the existing equipment.
In most cases, operators will have to upgrade to new generation
equipment that will, in turn, generate a considerable financial
undertaking. On the other hand and depending on which network
topology to endorse, there may be the need to update the 4G
network to allow double connectivity and 5G to 4G mobility.
Scaling wise, 5G presents serious challenges in signal coverage
planning. Standard frequencies for 5G will allow offering
eMBB services, mostly at 3.5GHz, that due to its signal spread
characteristics, has a lower range than the frequencies used
by 4G. To that end and to widen 5G coverage, it was introduced
the concept of dynamic spectrum sharing which replaces the
traditional spectrum split for each of the technologies. In short,
dynamic spectrum sharing will allow 5G to automatically and
efficiently use the 4G spectrum not being used by 4G itself and
isn’t allocated to users at a specific point in time. Spectrum
sharing will allow 5G to operate with frequencies below 3GHz
(1800MHz and 800MHz), which will extend Downlink and Uplink
coverage.
To improve user experience, extend signal coverage and assure
each user is served under the best conditions, 5G improves
upon and massifies simultaneous transmission for users
geographically apart and distributed in the horizontal and vertical
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3. Soluções e Desafios da Rede Rádio

EPC

5GC
NR

Several solutions were presented and standardized to allow
operators (at different stages of maturity) to choose which
one would suit them better when transitioning to 5G services.
Regarding Core Network, several solutions were given but two
have the most support from the industry, assuring standardizing
procedures, and future interoperability among the operators
leading to a decrease in risk in long-term and medium-term
investment.
The first solution focuses on a simplified 5G version, which
focuses on an evolution and expansion of 4G mobile broadband
with as little as possible impact on changes in the Core Network.
The solution allows operators to introduce 5G as technology
to support 4G, assuring a better offer in terms of broadband
service (eMBB) and interoperability between 4G and 5G. This 4G
upgrading type of implementation is called Non-Stand-Alone
(NSA) and was standardized in 2017.
The second solution was standardized and published in 2018
and it focuses on the installation and configuration of a new Core
Network without the need for the existing 4G network. It was
named 5G Stand-Alone (SA).
Given the current option, it is up to the operators to decide
which one suits them better in the medium and long-term. The
NSA solution allows for less disruption and larger interoperability
set up between both 4G and 5G core networks and radio
stations. NSA also allows for eMBB service offered to mobile
retail and corporate clients. The above notwithstanding, and
given the vision for a future 5G, eMBB offers just one of the three
paramount categories for the envisioned 5G. For an operator that
wants to offer a short-term network slicing with different types
of service, then it should ponder introducing a new core network
of 5G Stand-Alone.

LTE

EPC
LTE

NR

USER PLANE

CONTROL PLANE

Várias soluções foram desenhadas e normalizadas de forma a
permitir que operadores em diferentes estágios de maturidade
optem pela solução que garante a melhor transição e implementação
dos serviços na rede 5G. A nível da arquitetura da rede core, foram
definidas várias soluções porém duas destas são maioritariamente
aceites pela indústria garantindo assim por um lado normalização e
interoperabilidade futura entre os operadores, por outro redução do
risco no investimento e evolução a médio e longo prazo.
A primeira escolha que tem vindo a ser adotada consiste na versão
mais simplificada do 5G que atende apenas ao primeiro cenário ou
seja, permite evoluir e expandir a banda larga móvel 4G com o menor
impacto possível ao nível de alterações e modificações da rede core.
A solução permite aos operadores introduzir o 5G com suporte
na tecnologia 4G garantindo assim uma oferta melhorada ao nível
do serviço de banda larga (eMBB) e também a interoperabilidade e
mobilidade entre a rede 5G e 4G. A este tipo de implementação com
base no upgrade da rede 4G denominamos como 5G Non-StandAlone (NSA) e foi normalizada em 2017.
A segunda escolha, normalizada e publicada em 2018, baseia-se na
instalação e configuração de uma nova infraestrutura da rede core
sem necessidade de suporte da rede 4G existente. A esta solução
denomina-se como 5G Stand-Alone (SA).
Com base nas duas alternativas, cabe a difícil decisão aos operadores
de escolher qual a que melhor defende os seus interesses a médio e
longo prazo. A introdução de uma solução NSA, em princípio, garante
uma menor disrupção e maior interoperabilidade entre os elementos de
rede que compõem 5G e o 4G na rede core como ao nível das estações
de rádio. A solução NSA permite oferecer o serviço eMBB aos clientes
móveis ou as empresas. Porém, de acordo a visão do 5G, o eMBB oferece
apenas umas das três categorias fundamentais para uma 5G de futuro.
Assim, um operador que pretenda disponibilizar a curto-médio prazo
network slicing com diferentes tipos de serviços deve equacionar a
introdução de uma plataforma da rede core do tipo 5G Stand-Alone.

4. Core Network Solutions and Challenges

CONTROL PLANE

4. Soluções e Desafios da Rede Core

plane. We call this concept the three-dimension transmission
(3D-Beamforming) and Massive Multiple Input Multiple Output
(M-MIMO).

USER PLANE

sinal e garantir que cada utilizador é servido nas melhores condições,
o 5G aperfeiçoa e massifica o conceito de transmissão simultânea dos
sinais permitindo que vários sinais sejam transmitidos para diferentes
utilizadores geograficamente distanciados e distribuídos no plano
horizontal e vertical. A este conceito dá-se o nome de transmissão em
três dimensões (3D-Beamforming) e Massive Multiple Input Multiple
Output (M-MIMO).

Figura 3 - Arquitetura de Core NSA (à esquerda) vs. Arquitetura de Core SA (à direita) [4]
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5. Desafios para o Regulador e Operadores

5. Regulator and Operator Challenges

Para que o 5G se desenvolva de uma forma rápida e seja possível
oferecer os diferentes serviços em particular de eMBB é importante
que o regulador em primeira instância harmonize a oferta de
espectro de forma a que o espectro radioeléctrico definido para
Angola esteja alinhado com a região e globalmente. A importância
de um espectro harmonizado irá garantir que os equipamentos que
são fabricados possam ser utilizados de forma genérica facilitando
a economia de escala, reduzindo os preços para o consumidor e
permitindo uma adopção da tecnologia mais célere.
Globalmente, o espectro mais comum para a tecnologia 5G
situação na faixa dos 3.5GHz, esta faixa, em particular em Angola,
foi reservada para o serviço satélite e a tarefa desafiante para
o regulador local é garantir que existirá num futuro próximo
espectro suficiente para permitir que todos os operadores
móveis em Angola possam obter pelo menos 100MHz de largura
de banda conforme consta da recomendação do IMT-2020. Só
com uma largura de banda considerável será possível atingir os
objectivos preconizados para o 5G caso contrário os operadores
e a sociedade em geral podem atrasar-se no processo de
evolução te transformação tecnológica.
Sem uma perfeita harmonização e alocação de largura de banda
para o 5G na faixa dos 3.5GHz principalmente, os operadores
móveis poderão encontrar dificuldades para oferecer os serviços
preconizados e recuperar o investimento que é necessário fazer
em infraestruturas e sistemas de suporte.
Para os operadores que tenham adquirido licenças para operar
na faixa de espectro dos 700 ou 800MHz garante-lhes uma
vantagem competitiva pois, para os serviços de eMBB vai permitir
uma maior penetração e alcance do sinal radioeléctrico em zonas
urbanas e periféricas através da partilha o espectro entre o LTE
e o NR (LTE-NR).
Para os operadores, os desafios apresentam-se sobre o
investimento que é necessário efectuar para adquirir e manter
a licença de espectro para o 5G junto ao regulador, aquisição e
instalação de novos equipamentos 5G para garantir cobertura e
capacidade, desenho modelos e ofertas de serviços aos clientes que
sejam rentáveis e por fim garantir a operacionalização do 5G com
as demais redes 3G, 4G e possivelmente 2G durante algum período.

For 5G to develop swiftly and focusing on the availability of
eMBB services, the regulator must first attune the spectrum
offer in a way that makes the radioelectric spectrum in Angola
in line with the settings used globally. Having the spectrum
correctly tuned will assure that the equipment made in the
future will be generically and uniformly used easing the scale
economy, reducing prices for the final consumer and expedite the
introduction of the technology.
As previously stated, the standard 5G spectrum is within 3.5GHz
globally and in Angola, it had already been reserved for the
satellite service. The most challenging aspect for the regulator
is to assure that all mobile operators in Angola have access to
at least 100MHz of broadband as per IMT-2020 recommendation.
Only with a large enough broadband will 5G be introduced,
otherwise, both the operators and society alike may be heavily
delayed in the process of evolving to the next generation of
connectivity.
Lacking a perfect 5G tuning and allocation of broadband will
lead to operators facing problems when offering services and
recouping the investment on infrastructure and support systems.
There’s a competitive edge for operators bearing licenses
to function within 700 or 800 MHz because it will allow eMBB
services to have a larger radioelectric signal, penetration and
reach in urban and outlying areas via LTE and NR spectrum
sharing (LTE-NR).
The main predicted challenges for operators are mostly related
to the necessary investment to acquire the 5G spectrum license
from the regulator and the installation of new equipment to
assure coverage, capacity, model design, and client services that
are meant to be profitable. Lastly, assure operability between 5G
and the other networks (3G and 4G, possibly 2G during a specific
period).

CONCLUSÕES
CONCLUSION

É indiscutível que a tecnologia 5G virá revolucionar a forma como
acedemos e trocamos informação nos dias de hoje. A troca de
informação critica e massiva entre máquinas passará a ser uma
realidade nos próximos anos. Para permitir que diferentes redes
com diferentes níveis de serviço possam coexistir na mesma
infraestrutura o conceito Network Slicing sobre uma estrutura única
de rede core Stand-Alone é fundamental. Os utilizadores passam
a ter acesso a velocidades de transferência de dados dez vezes
superiores as existentes na rede 4G e os serviços não tolerantes a
atraso deixarão de depender somente das redes de fibra para serem
suportados pelo 5G.
Enquanto os operadores têm a difícil tarefa em restruturar as
infraestruturas da rede de Rádio e de Core os reguladores das
telecomunicações têm o grande desafio de apresentar uma gestão
e atribuição eficiente do espectro de modo a garantir que todos
operadores móveis possam aceder ao espectro com larguras de
banda suficientes para implementar o 5G com custos de investimento
que permitem sustentar o desenvolvimento das redes.

5G will undoubtedly revolutionize the way we share our
information nowadays. Critical and massive information sharing
between machines will be a reality in the upcoming years. It is
clear that for all different levels of service to coexist in the same
infrastructure, the concept of Network Slicing on a Stand-Alone
core network is paramount. Users will have access to transfer
speeds up to ten times greater than the ones currently used in
4G networks and services that are not capable of functioning
correctly with latency will be supported by 5G.
While operators will have a difficult task in restructuring Radio
and Core network infrastructures, telecommunication regulators
will face the challenge of managing and attributing efficient and
sufficient spectrum broadband to implement 5G with investment
costs that allow for sustainable network development.
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RESUMO

ABSTRACT

Estar presente nas redes sociais significa estar onde
seus clientes estão, isto é, quanto mais for visto, mais as
pessoas se irão interessar pelos seus produtos e serviços
e assim aumentar significativamente a probabilidade de
crescimento dos negócios.
Interagir e relacionar-se nas redes sociais aumenta
a popularidade da sua empresa e conduz o seu negócio
para um novo patamar. Para atrair clientes, invista nas
redes sociais de forma profissional, com uma estratégia
comercial e de comunicação, concertada e coerente, com
objectivos bem definidos e terá resultados expressivos.

Being present on social media means being where your
customers are, that is, the more you see them, the more
people will be interested in your products and services
and thus significantly increase the likelihood of business
growth.
Interacting and relating on social media increases your
company's popularity and takes your business to a new
level. To attract customers, invest in social networks in
a professional manner, with a concerted and coherent
commercial and communication strategy, with welldefined objectives and will have expressive results.

Introdução

A

s redes sociais vieram quebrar
paradigmas, a socialização deixou
de ser feita apenas no contexto presencial
abrindo caminhos para mais interação
no contexto digital. Em 1994 começaram
a aparecer timidamente os primeiros
sinais das redes sociais com a criação do
GeoCities que consistia no fornecimento
de ferramentas para que os usuários
pudessem criar as suas páginas na web
apesar de ter chegado a ter 38 milhões
de usuários atingiu o seu declínio 5 anos
depois e foi fechado em 2009.
O The Globe e o Classmates (que existe
até hoje) foram dos primeiros serviços com
o principal objectivo de conectar pessoas,
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Introduction

já era possível personalizar as experiências
online através da publicação de conteúdos
pessoais e profissionais com pessoas do
seu interesse.
A popularização da internet a partir
dos anos 2000 coincidiu com a época de
ouro das redes sociais. As redes sociais
começaram a ganhar força como serviço
de comunicação e entretenimento entre
as pessoas.
Actualmente, a variedade de produtos
deste mercado é imensa, existem
categorias para todo o tipo de perfil de
usuários, passou a existir mais oferta e mais
procura neste segmento. Os utilizadores
começaram a ser mais activos e exigentes.

S

ocial networks have come to break
paradigms, socialization is no longer
done only in person, opening paths for more
interaction in the digital context. In 1994,
the first signs of social networks began to
appear timidly with the creation of GeoCities,
which consisted of providing tools for users
to create their web pages despite having
reached 38 million users, reaching its decline
in 5 years. afterwards and was closed in
2009.
The Globe and Classmates (which still
exists today) were among the first services
with the main objective of connecting people,
it was already possible to personalize online
experiences by publishing personal and

Nesta altura foram criadas várias redes
sociais, o Flickr, o Hi5, o Facebook, o
Twitter, Instagram entre outras, muitas
delas estão activas até ao dia hoje.
As redes sociais são atractivas para mais
de 3 biliões de pessoas e os números não
param de aumentar.
Perante estes números e o facto de
todos estarmos cada vez mais tempo
do nosso dia interagindo com outras
pessoas através das redes sociais todas as
empresas que querem impulsionar os seus
negócios devem estar onde os potenciais
clientes estão e as redes sociais são um
canal de excelência para que se crie a
ligação empresa-público.

professional content with people of interest.
The popularization of the internet since
the 2000s coincided with the golden age of
social networks. Social networks started
to gain strength as a communication and
entertainment service among people.
Currently, the variety of products in this
market is immense, there are categories for
all types of user profiles, there is more supply
and more demand in this segment. Users
began to be more active and demanding.
At this time, several social networks were
created, Flickr, Hi5, Facebook, Twitter,
Instagram, among others, many of them are
still active today.
Social networks are attractive to more

than 3 billion people and the numbers keep
increasing.
In view of these figures and the fact that
we are each time more of our day interacting
with other people through social networks,
all companies that want to boost their
business must be where potential customers
are and social networks are a channel of
excellence for to create the company-public
connection.

Brief Description
Companies generally use social networks
only to publicize their products and
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Breve Descrição
As empresas geralmente usam as redes sociais
apenas para divulgar seus produtos e serviços,
isso não é mau, porém se não partilhar
conteúdos relevantes dificilmente irão ser
vistos como uma autoridade na área do seu
negócio.
A ideia para cativar os clientes no online
é criar e gerir conteúdo para o seu público
e tornar-se uma referência no mercado em
relação aos outros players.
Como o ambiente virtual é descontraído, a
interação acontece de forma natural o que
estimula cada vez mais as empresas a estarem
presentes neste canal, gerando informação
e promovendo o sentimento de pertença e o
amor a marca.
Se existir uma atenção redobrada aos canais
digitais, aos poucos é possível conhecer o
público-alvo e criar-se conteúdo relevante
através de soluções para as reais necessidades
do seu cliente.
Cada gosto e partilha ajuda na disseminação
dos conteúdos e se for efectivamente relevante
para o público, ele irá interagir e divulgar
gratuitamente o seu produto e contribuir para
o seu crescimento.
Com o público identificado, e com algum
o investimento em publicidade paga, a
probabilidade de formalização das vendas por
parte do consumidor será maior.

Principais Desafios e
Tendências
Hoje em dia, com os avanços tecnológicos
e a facilidade de acesso à internet, as redes
sociais são uma oportunidade de conquistar o
público-alvo nos primeiros momentos, através
de conteúdos de qualidade (informação e
interatividade). Grande parte dos jovens e
adultos seguem páginas de empresas, e a
tendência é aumentar. Chegou a hora das
empresas verem as redes sociais como
ferramentas essenciais para se alcançarem
objetivos de marca e de negócio. É importante
uma estratégia de marketing digital com base
na optimização de recursos, e ações claras
para se atingirem resultados.

Construção de Love Brand
Publicar conteúdo de qualidade nas redes
sociais é uma maneira muito eficiente de
se posicionar como uma marca querida e
aspiracional. Isto pode ser feito por meio
de vídeos, aulas no YouTube, artigos no
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blog ou dicas no Stories do Instagram, por
exemplo. O importante é mostrar que a
sua empresa entende do assunto, que tem
um propósito, uma essência, que os seus
valores são transparentes, e que cumprem
as promessas que fazem aos seus actuais e
potenciais clientes.
É importante que as redes sociais não anulem
outras estratégias de comunicação no meio
offline por exemplo. A integração entre os
vários meios e canais é uma óptima forma de
envolver mais audiências.

Mais oportunidades
de impacto
As redes sociais trazem diversas
oportunidades de apresentar uma marca,
produto ou serviço para o cliente. São várias
opções como o vídeo, posts estáticos,
imagens, fotografias, boomerangs e várias
outras formas de envolver e captar a
atenção para a sua marca e o que ela pode
fazer pelos clientes. Cada post é uma
oportunidade de interação com o público.
Escolha a opção que melhor se enquadre ao
seu público-alvo.

Fidelização e conhecimento
do público-alvo
Interagir nas redes sociais é muito mais
fácil. As empresas devem aproveitar o
ambiente descontraído para publicar
conteúdos interessantes, responder aos
comentários, mensagens dos seus clientes.
Além da marca estar presente no dia-a-dia
do consumidor, se consegue mais facilmente
entender as necessidades, hábitos, opiniões
e reclamações das suas audiências. Este
tipo de postura fará com que a sua marca
seja sempre lembrada quando os clientes
se encontrarem em uma situação na qual a
empresa poderá ajudar. Esse contacto gera
a confiança necessária para a fidelização,
o consumidor passa a pensar na empresa
como um amigo que sempre pode ajudá-lo.

Avaliação do impacto
Uma grande vantagem das estratégias em
redes sociais é o poder da avaliação de
campanhas e análise de retorno sobre o
investimento (ROI). Os aplicativos e sites
têm seus próprios painéis de análise. O
Google Analytics pode oferecer uma ajuda
adicional na geração de insights sobre a
origem da audiência, quantidade de leads e
conversões. A empresa pode identificar o
que funciona e quais campanhas não geram
o retorno esperado, redirecionando os seus
esforços e recursos.

services, this is not a bad thing, but if they
do not share relevant content they will
hardly be seen as an authority in the area
of their business.
The idea to captivate customers online
is to create and manage content for their
audience and become a reference in the
market in relation to other players.
As the virtual environment is relaxed, the
interaction takes place naturally, which
increasingly encourages companies to
be present on this channel, generating
information and promoting the feeling of
belonging and love for the brand.
If there is an increased focus on digital
channels, it is gradually possible to know the
target audience and create relevant content
through solutions to the real needs of your
client.
Each taste and sharing helps in the
dissemination of content and if it is
effectively relevant to the public, it will
interact and publicize your product for free
and contribute to its growth.
With the public identified, and with
some investment in paid advertising, the

As redes sociais disponibilizam métricas
para se conhecer melhor o seu publico alvo, é
possível construir estratégias de marketing e
vendas de alta performance, demonstrando
os resultados de cada uma de suas ações.
É possível traçar um perfil básico do seu
público e seu comportamento nas redes
sociais, quais são os conteúdos que atraem
mais interesse, quais as opiniões acerca
de suas ações e o posicionamento deles. É
possível segmentar anúncios, definindo a
idade, gênero, localização e até os interesses
das pessoas, logo é possível gerar mais
alcance e direcionar a comunicação apenas
para um público específico.

Tráfego para o site
As redes sociais são um canal de entrada
para o site da empresa. Ao partilharmos
posts com a informação do site atraímos
usuários para esta plataforma. Maior tráfego
gera relevância e permite o posicionamento
orgânico nos motores de pesquisa. As redes
sociais são portas de criação de interesse,
que geram tráfego para o site que pode ser
convertido em vendas.

probability of formalization of sales by the
consumer will be greater.

Main Challenges
and Trends
Nowadays, with technological advances and
easy access to the internet, social networks are
an opportunity to win over the target audience
in the first moments, through quality content
(information and interactivity). Most young
people and adults follow company pages, and
the trend is increasing. The time has come for
companies to see social media as essential
tools to achieve brand and business goals. A
digital marketing strategy based on resource
optimization is important, and clear actions to
achieve results.

Love Brand Construction
Publishing quality content on social networks
is a very efficient way to position yourself as
a beloved and aspirational brand. This can
be done through videos, classes on YouTube,
blog articles or tips on Instagram Stories, for

example. The important thing is to show that
your company understands the subject, that it
has a purpose, an essence, that its values are
transparent, and that they fulfil the promises
they make to their current and potential
customers.
It is important that social networks do not
cancel other communication strategies in the
offline environment, for example. Integration
between the various media and channels is a
great way to engage more audiences.

More opportunities for
impact
Social networks bring several opportunities
to present a brand, product or service to the
customer. There are several options such
as video, static posts, images, photographs,
boomerangs and several other ways to engage
and attract attention to your brand and what
it can do for customers. Each post is an
opportunity to interact with the public. Choose
the option that best fits your target audience.
Loyalty and knowledge of the target audience
Interacting on social media is much easier.
Companies should take advantage of the
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Envolver os clientes – criar
sentimento de pertença
O envolvimento dos clientes leva ao aumento
da audiência e passa a existir um maior
interesse em sua empresa, marca, produtos
e serviços.
Quanto maior for o envolvimento nas
publicações, maior será o alcance que elas
atingem dentro das redes sociais.

Satisfação do cliente
Outro grande ponto forte de se manter
activo nas redes sociais é a garantia de
satisfação do cliente. As pessoas não
procuram apenas um modo de realizar
compras, elas querem se sentir bem
atendidas e ter uma boa experiência com as
marcas que se relacionam.
Esse bom atendimento e atenção nas
redes sociais está diretamente ligado com
o aumento da satisfação dos clientes, um
bom cliente torna-se embaixador da marca
e passa palavra positivamente sobre a
experiência que teve.

Atrair novos clientes
A internet é hoje um dos principais canais
para atrair e conquistar novos consumidores.
Além de se oferecer as melhores condições
para compra (isso já é feito por qualquer
empresa consciente). É necessário atrair
os consumidores por meio de conteúdo de
qualidade e que possa acrescentar alguma
coisa na vida das pessoas.

Reduzir os custos com
marketing
Os meios tradicionais foram durante
muito tempo, um dos principais focos do
marketing, sendo que apenas grandes
marcas conseguiam ter um orçamento que
lhes permitisse estar nos melhores espaços
dentro desse formato.
Os meios offline apesar do seu impacto,
têm um custo elevado e nem sempre tem o
retorno esperado. O marketing digital com o
apoio de estratégias de redes sociais é mais
económico e capaz de gerar resultados mais
rápidos

AS GRANDES TENDÊNCIAS PARA O
MUNDO DIGITAL:
l O formato stories veio para ficar, o
número de empresas que utilizam esta
ferramenta para se conectar com os
seus consumidores aumentou. Stories
Ads já é uma realidade.
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relaxed environment to post interesting
content, respond to comments, messages
from their customers. In addition to the brand
being present in the consumer's daily routine,
it is easier to understand the needs, habits,
opinions and complaints of their audiences.
This type of attitude will make your brand
always remembered when customers are in a
situation in which the company can help. This
contact generates the confidence necessary
for loyalty, the consumer starts to think of the
company as a friend who can always help them.

Impact assessment
A major advantage of social media strategies
is the power of campaign evaluation and
return on investment (ROI) analysis.
Applications and websites have their own
analysis dashboards. Google Analytics can
offer additional help in generating insights
into the source of the audience, number of
leads and conversions. The company can
identify what works and which campaigns
do not generate the expected return,
redirecting its efforts and resources.
Social networks provide metrics to get
to know your target audience better, it is
possible to build high performance marketing
and sales strategies, demonstrating the
results of each of your actions. It is possible
to outline a basic profile of your audience
and their behaviour on social networks, what
content is most interesting, what opinions

about your actions and their position. It is
possible to target ads, defining people's age,
gender, location and even interests, so it is
possible to generate more reach and target
communication only to a specific audience.

Traffic to the site
Social networks are an entry channel for the
company's website. By sharing posts with
the information on the site we attract users
to this platform. Greater traffic generates
relevance and allows organic positioning in
search engines. Social networks are doors of
interest creation, which generate traffic to
the website that can be converted into sales.

Engaging customers
- creating a sense of
belonging
Customer involvement leads to an increase
in audience and there is a greater interest in
your company, brand, products and services.
The greater the involvement in publications,
the greater the reach they reach within social
networks.

Customer satisfaction
Another great strength of staying active on
social networks is the guarantee of customer
satisfaction. People are not just looking for
a way to make purchases, they want to feel
well attended and have a good experience
with the brands they relate to.

Os aplicativos de mensagens
apesar da crescente popularidade
dos seus usurários ainda não
negligenciados pelas marcas.
l O marketing via influenciadores
digitais é uma estratégia eficaz, se
os embaixadores digitais estiverem
alinhados com ADN da marca.
l Cada vez mais marcas recorrem
a conteúdos de vídeo; O Facebook é o
canal mais popular para as empresas
partilharem conteúdos de vídeo, e logo
a seguir é o Youtube;
l A maioria das marcas não usa
IGTV;
l Grande parte das empresas usa
ferramentas de terceiros para apoiar o
seu marketing digital;
l Experiência em realidade virtual/
aumentada ao acesso a exposições,
concertos, jogos, e outras experiências
de marca;
l Lives de lifestyle, dicas úteis,
cursos, standy up comedy, música,
desporto entre outros,
l

This good service and attention on social
networks are directly linked to the increase
in customer satisfaction, a good customer
becomes a brand ambassador and speaks
positively about the experience he has had.

Attract new customers
The internet is now one of the main channels
to attract and win new consumers. In
addition to offering the best conditions
for purchase (this is already done by any
conscious company). It is necessary to
attract consumers through quality content
that can add something to people's lives.

Reduce marketing costs
Traditional media has long been one of the
main focuses of marketing, with only major
brands managing to have a budget that
would allow them to be in the best spaces
within that format.
Offline media, despite their impact, have
a high cost and do not always have the
expected return. Digital marketing with the
support of social media strategies is more
economical and capable of generating faster
results

THE BIG TRENDS FOR THE DIGITAL
WORLD:
l
The stories format is here to stay,
the number of companies using this
tool to connect with their consumers
has increased. Stories Ads is already a
reality.
l Messaging apps despite the growing
popularity of their users have not yet
been neglected by brands.
l Marketing via digital influencers is an
effective strategy, if digital ambassadors
are aligned with the brand's DNA.
l
More and more brands are turning
to video content; Facebook is the most
popular channel for companies to share
video content, and YouTube is next;
l Most brands do not use IGTV;
l
Most companies use third-party
tools to support their digital marketing;
l
Experience in virtual / augmented
reality to access exhibitions, concerts,
games, and other brand experiences;
l Lives of lifestyle, useful tips, courses,
stand-up comedy, music, sports and more,
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CONCLUSÕES
CONCLUSION

As redes sociais tornaram-se uma tendência e uma ferramenta
de trabalho crucial para muitas empresas no seu dia-a-dia
corporativo. Ela é utilizada na selecção de talentos, na divulgação
de serviços e produtos ou para aumentar o brand awareness da
marca com seus clientes e colaboradores.
As principais vantagens do uso das redes sociais para as
empresas:
l Uma presença activa nas redes sociais ajuda a empresa a
reforçar sua marca e se fazer presente em um mercado cada vez
mais competitivo;
l Nas redes, a divulgação de conteúdos alinhados a cultura e
valores da empresa, gera maior consciência da organização;
l Visibilidade para a empresa. O uso das redes sociais melhora
o posicionamento orgânico na internet e atrai tráfego para o
site da empresa. Também é possível que suas acções ganhem
repercussão em outros canais de alto impacto: TV e Rádio.
l
A internet permite infinitas possibilidades de aumentar
os canais de comunicação e a interação com os clientes e
fornecedores. Gerando comentários e publicações com conteúdo
relevante. O vínculo com o cliente será fortalecido;
l Mais
oportunidades de impacto, divulgação, avaliação,
envolvimento, satisfação dos clientes, captação e fidelização dos
consumidores, conhecimento sobre seu público-alvo e redução
dos custos de marketing;
l É uma forma de interacção que permite que os clientes tirem
dúvidas, façam sugestões. É necessário estar presente nas redes
sociais em que está o nosso público-alvo. Não faz sentido as
empresas investirem em redes sociais em que o perfil ideal do
consumidor que se procura não esteja presente.
As redes sociais tornaram-se parte do nosso dia-a-dia, milhões
de pessoas em todo o mundo se conectam todos os dias.
No entanto para uma empresa, não basta criar uma página ou
perfil e esperar que os resultados apareçam. É preciso empenho
e dedicação. As redes são dinâmicas e exigem acompanhamento
regular.
Os consumidores usam o espaço para tirar dúvidas, avaliar
depoimentos de outros clientes e para comparar marcas. Então,
é necessário estar disponível, interagir, ouvir e responder às
solicitações.

Social networks have become a trend and a crucial work tool
for many companies in their corporate day-to-day lives. It is
used in talent selection, in the dissemination of services and
products or to increase brand awareness with its customers
and employees.
The main advantages of using social networks for companies:
l An active presence on social networks helps the company to
reinforce its brand and be present in an increasingly competitive
market;
l In the networks, the dissemination of content aligned with
the company's culture and values, generates greater awareness
of the organization;
l Visibility for the company. The use of social networks
improves organic positioning on the internet and attracts traffic
to the company's website. It is also possible that your actions
will have repercussions on other high-impact channels: TV and
Radio.
l The
internet allows endless possibilities to increase
communication channels and interaction with customers and
suppliers. Generating comments and publications with relevant
content. The bond with the customer will be strengthened;
l More
opportunities for impact, disclosure, evaluation,
involvement, customer satisfaction, attracting and retaining
consumers, knowledge about your target audience and reducing
marketing costs;
l It is a form of interaction that allows customers to ask
questions, make suggestions. It is necessary to be present in
the social networks where our target audience is. It makes no
sense for companies to invest in social networks where the ideal
profile of the consumer is not present.
Social networks have become part of our daily lives, millions of
people around the world connect every day.
However, for a company, it is not enough to create a page or
profile and wait for the results to appear. It takes commitment
and dedication. The networks are dynamic and require regular
monitoring.
Consumers use the space to answer questions, evaluate
testimonials from other customers and to compare brands. So, it is
necessary to be available, interact, listen and respond to requests.
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RESUMO

ABSTRACT

Diante do surgimento de novas tecnologias, os padrões
de comportamentos e consumo dos clientes mudaram.
As empresas perceberam que para concorrer neste
novo mercado precisariam entender os desejos,
necessidades e o contexto onde os produtos são
utilizados. O desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores é uma importante estratégia para que os
clientes possam desfrutar de diversas experiências de
consumo. Desta forma, produtos flexíveis e de fácil uso
aumentam as oportunidades de venda e melhoram a
usabilidade. A usabilidade está relacionada com a forma
como o utilizador interage com o produto e a experiência
do utilizador está relacionada com a forma como o
utilizador sente esta interação. Este artigo tem como
objectivo destacar o poder da experiência do utilizador
na aproximação da marca e seus clientes.

In view of the emergence of new technologies, the
patterns of behaviour and consumption of customers
have changed. The companies realised that to compete
in this new market they would need to understand the
desires, needs and the context in which the products
are used. The development of innovative products
and services is an important strategy for customers
to enjoy different consumer experiences. In this way,
flexible and user-friendly products increase sales
opportunities and improve usability. Usability is related
to the way the user interacts with the product and the
user experience is related to the way the user feels this
interaction. This article aims to highlight the power of
the user experience in approaching the brand and its
customers.

Introdução

A

era digital transformou o modelo de experiencias que
os consumidores têm com uma determinada marca ou
produto. Os avanços tecnológicos não só mudaram a indústria
das telecomunicações, como têm transformado o mundo em que
vivemos. Antes dos smartphones as pessoas costumavam comprar
em lojas físicas, elas procuravam pelos produtos em prateleiras,
solicitavam informações aos vendedores, pagavam pela compra
com dinheiro físico e classificavam toda esta experiência, como a
sua satisfação com o atendimento recebido.
Agora, os smartphones são o começo, o meio e o fim de toda
a transação. As empresas entenderam que para vender seus
produtos neste novo mundo precisariam compreender o contexto
da compra e de utilização de seus produtos pelos clientes. O
conceito de “UX”, acrônimo para User Experience (Experiência
do utilizador), foi criado por Don Norman em 1990, quando era
Vice-presidente do Advanced technology group da Apple. O
trabalho do chamado “Escritório de Arquitectos de Experiência
dos Utilizadores” foi melhorar a experiência dos clientes com os
produtos da Apple.
A experiencia do utilizador é a disciplina responsável por projetar
experiências de uso encantadoras na interacção com algum
sistema, produto ou serviço da empresa. Toda a jornada é pensada
nos mínimos detalhes, desde o momento de compra até ao instante
em que o cliente manuseia o produto. Compreenda por utilizadores
os clientes e os colaboradores das empresas que estão envolvidos
na venda, operação e manutenção de um determinado produto.

Breve Descrição
Você já instalou em seu smartphone uma aplicação e desinstalou
em seguida, porque não realizava as funções básicas que

Introduction

T

he digital age has transformed the model of experiences
that consumers have with a particular brand or
product. Technological advances have not only changed the
telecommunications industry but have transformed the world
in which we live. Before smartphones people used to buy in
physical stores, they looked for products on shelves, requested
information from sellers, paid for the purchase with physical
money and classified this whole experience as their satisfaction
with the service received.
Now smartphones are the beginning, the middle and the end of
the entire transaction. The companies understood that to sell their
products in this new world they would need to understand the
context of the purchase and use of their products by customers.
The concept of “UX”, acronym for User Experience, was created
by Don Norman in 1990, when he was Vice President of Apple's
Advanced technology group. The work of the so-called “Office
of User Experience Architects” was to improve the customer
experience with Apple products.
User experience is the discipline responsible for designing
charming user experiences when interacting with any company
system, product or service. The entire journey is thought out in
the smallest details, from the moment of purchase to the moment
when the customer handles the product. Understand by users the
customers and employees of the companies involved in the sale,
operation and maintenance of a certain product.

Brief Description
Have you ever installed an application on your smartphone and
uninstalled it afterwards, because it was not performing the basic
functions you were looking for? How many times have you pulled
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procurava? Quantas vezes puxou a maçaneta de uma porta
que é de empurrar, ou tentou empurrar uma porta que é
de puxar? Ou precisou fazer login em uma página, mas não
encontrou o campo para fazer o cadastro? A culpa não é sua.
Estas são algumas das situações que resultam em uma péssima
experiência do utilizador.
O modo como um objecto é posicionado e a expectativa
que geramos para uma possível acção que acreditamos ser a
correcta para faze-lo funcionar são definidos pelo conceito de
Affordance. Affordance é a relação entre as propriedades de um
objecto e a capacidade do agente de determinar intuitivamente,
ou baseado em suas experiencias anteriores, como o objeto
pode ser usado, sem a necessidade de explicações, rótulos ou
manuais. Este conceito foi definido pelo psicólogo J.J. Gibson e
posteriormente adaptado por Don Norman para o contexto da
experiencia do utilizador em seu livro intitulado “The design of
everyday things”.
Quanto mais um sistema é fácil de aprender, intuitivo, usável,
eficiente e agradável, mais rapidamente o cliente irá se sentir
feliz e realizado durante a utilização. Analisar a usabilidade de
um produto é o ponto de partida para o trabalho de geração
de emoções positivas, ou seja, boas experiências. Qual é a
sensação de navegar em um website e ao clicar em um link ser
conduzido ao erro “404 Error – page not found”? Diante de uma
dificuldade, um problema ou impedimennto em um processo
digital entenda que o cliente fica indignado. São estes os pontos
que a disciplina de UX se propõe identificar e melhorar durante
a jornada que o cliente precisa realizar durante uma compra
online, por exemplo.
Os smartphones trouxeram mais liberdade e controlo para
as mãos do cliente, no entanto exigem das empresas medidas
mais urgentes para que seus complexos processos sejam
transformados em sistemas e interfaces intuitivas e funcionais.
Não faz muito tempo em que os clientes precisavam do auxílio
de pessoas dentro das empresas para fazer tudo por eles, tal
como reservar um vôo, encomendar uma refeição, pagar uma
subscrição, activar um novo serviço ou consultar o saldo da
conta. Com a tecnologia foi possível desenvolver aplicativos
para os diversos fins, ter acesso muito mais rápido a vários
serviços, reduzir a burocracia dos processos internos e entregálos nas mãos dos clientes.
O UX trabalha para despertar o interesse do cliente pela
descoberta do próximo passo. O prazer pelo novo e a sensação
de bem-estar gerada a cada vez que o cliente retorna para uma
aplicação ou página são optimizados para gerar experiências
únicas. Um bom exemplo disto são os sistemas que acumulam
pontos por cada compra realizada, por cada recomendação,
compartilhamentos ou comentários. Cada clique é valorizado e
recompensado. E, as empresas se beneficiam com a quantidade
de informações geradas por seus clientes acerca de seus
produtos e serviços.
A imersão da experiência do utilizador no processo de
desenvolvimento ou alteração de um produto é importante
para garantir que os clientes se sintam bem sempre. As
consequências disto é que desta forma naturalmente eles
permanecem mais tempo com os serviços, são mais receptivos
a upgrades e novas compras, divulgam a marca para familiares,
amigos e conhecidos e colaboram com a melhoria dos produtos
e serviços.
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the handle on a door that is to be pushed, or tried to push a door
that is to be pulled? Or did you need to log in to a page, but did not
find the field to register? It's not your fault. These are some of the
situations that result in a bad user experience.
The way an object is positioned and the expectation we generate
for a possible action that we believe is the correct one to make it
work are defined by the concept of Affordance. Affordance is the
relationship between the properties of an object and the agent's
ability to intuitively determine, or based on his previous experiences,
how the object can be used, without the need for explanations,
labels or manuals. This concept was defined by psychologist J.J.
Gibson and later adapted by Don Norman for the context of the
user experience in his book entitled “The design of everyday things”.

The more a system is easy to learn, intuitive, usable, efficient
and enjoyable, the faster the customer will feel happy and fulfilled
during use. Analysing the usability of a product is the starting
point for the work of generating positive emotions, that is, good
experiences. How does it feel to browse a website and clicking on
a link leads to the error “404 Error - page not found”? Faced with a
difficulty, a problem or impediment in a digital process, understand
that the customer is indignant. These are the points that the UX
discipline aims to identify and improve during the journey that the
customer needs to make during an online purchase, for example.

De modo mais amplo as vantagens de se ter UX nos processos
de desenvolvimento é ter clientes mais felizes e encantados
com a marca. Os indicadores mais tangíveis para perceber e
avaliar a eficácia das ações de UX no negócio são:

• Maior conversão de venda:
Clientes que têm uma boa experiência no processo de decisão
de compra de um produto, possuem mais chances de converter
positivamente. As empresas que buscam incentivar suas vendas
nos canais digitais já perceberam que não basta ter uma página
bonita e cheia de imagens. É importante conhecer o perfil do
público e ter em mente as personas, para fazer o consumidor se
identificar com o produto.

Smartphones brought more freedom and control to the
customer's hands; however, they demand more urgent measures
from companies so that their complex processes are transformed
into intuitive and functional systems and interfaces. Not long
ago, customers needed help from people inside companies to
do everything for them, such as booking a flight, ordering a meal,
paying for a subscription, activating a new service or checking
their account balance. With technology it was possible to develop
applications for various purposes, to have much faster access to
various services, to reduce the bureaucracy of internal processes
and to deliver them into the hands of customers.
UX works to spark customer interest in discovering the
next step. The pleasure of the new and the sense of well-being
generated each time the customer returns to an application
or page are optimized to generate unique experiences. A good
example of this is the systems that accumulate points for each
purchase made, for each recommendation, shares or comments.
Each click is valued and rewarded. And, companies benefit from
the amount of information generated by their customers about
their products and services.
The immersion of the user experience in the process of
developing or changing a product is important to ensure that
customers always feel good. The consequences of this is that this
way they naturally stay longer with services, are more receptive
to upgrades and new purchases, publicize the brand to family,
friends and acquaintances and collaborate with the improvement
of products and services.
More broadly, the advantages of having UX in development
processes is having happier and more delighted customers
with the brand. The most tangible indicators to understand and
evaluate the effectiveness of UX actions in the business are:

• Higher sales conversion:
Customers who have a good experience in the decision to
purchase a product are more likely to convert positively.
Companies looking to encourage sales on digital channels have
already realized that having a beautiful page full of images is not
enough. It is important to know the public profile and keep the
personas in mind, to make the consumer identify with the product.

• Loyalty:
Customer loyalty is an important objective for companies in this
Information Age. It is achieved when the need for a next purchase
arises and the first memory that comes to the customer's head is
the brand. A loyal customer is a potential brand advocate.

• Reduction of complaints:
• Fidelização:
A fidelização do cliente é um objectivo importante para as
empresas nesta Era da Informação. É alcançada quando surge a
necessidade de uma próxima compra e a primeira memória que
vem a cabeça do cliente é a marca. Um cliente fidelizado é um
potencial defensor da marca.

• Redução de reclamações:
Analisar a jornada de experiência do utilizador resulta

Analysing the user experience journey results in the identification
and correction of points that may generate complaints, in
addition to reducing the chances of rework, reducing waste and
the time spent in the effort to recover a customer dissatisfied
with the product or service.

• Increase the value perceived by
customers:
A good experience creates a feeling of well-being. The intention
of UX activities is for the customer to realize that in addition to
making an optimal choice, he has received a product that meets
his needs. The moment when the expectations that the customer
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na identificação e correção de pontos que possam gerar
reclamações, além de reduzir as chances de retrabalho, reduz
desperdícios e o tempo gasto no esforço para recuperar um
cliente insatisfeito com o produto ou serviço.

• Aumenta o valor percebido pelos
clientes:
Uma boa experiência gera a sensação de bem-estar. A intenção
das actividades de UX é que o cliente perceba que além de
fazer uma óptima escolha, ele recebeu um produto que atende
a sua necessidade. O momento em que as expectativas que o
cliente tem ao adquirir um produto é superada, aumenta o valor
percebido pelos clientes.

• Identificação com a marca:
Desenvolver experiências que criam afetividade é uma das
principais diferenciações de uma marca diante da concorrência.
A construção de experiências enriquecedoras permite aos
clientes uma conexão com a marca e o estabelecimento de uma
relação duradoura.

Principais desafios
Um dos requisitos básicos de UX é realmente conseguir
que o produto ou serviço faça o que se propõe a fazer. Se o
cliente não puder usa-los, eles não terão utilidade. O menu
é intuitivo? O botão para logout está onde o cliente acha
que deveria estar? Se o cliente precisar pensar demais para
encontrar o que precisa, o UX estará ausente. Isso também
se aplica à capacidade de encontrar informações sobre o
produto ou serviço.
Um produto pode ter um design bonito e ser fácil de usar,
no entanto, se não ajudar a suprir uma necessidade que
os clientes tenham, não estarão interessados nele. Se um
produto ou serviço são intuitivos, os clientes irão usa-los.
Para exemplificar isso, imagine que você está comprando
um novo telemóvel em uma loja online. O site é bonito, os
modelos eram fáceis de pesquisar e as tarifas exibidas com
clareza. Você conseguiu encontrar o modelo que procurava
com facilidade e a experiência foi agradável. E então você
segue para a próxima etapa da compra. O processo de informar
a morada de entrega é desajeitado e confuso e, quando chega
a etapa de inserir suas informações de pagamento, como os
dados do seu cartão de crédito, você não está mais confiante
com a compra e questiona a autenticidade do site.
Outro desafio importante para equipas que trabalham com
UX é desenhar elementos de acessibilidade para a inclusão de
utilizadores com alguma limitação, para garantir que todos
tenham acesso aos produtos e serviços. Esses elementos
guiam não apenas o desenho de uma óptima experiência, mas
também como os produtos são projectados e testados. E todos
precisam ser trabalhados em conjunto para que o resultado
final entregue ao cliente tenha o propósito esperado.
Cada aspecto da experiencia do usuário (usabilidade,
design, interface, facilidade de busca, desempenho, etc.) é
importante e possuí suas próprias características especiais,
mas todos trabalham juntos para criar uma experiencia
positiva.
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has when purchasing a product is exceeded, the value perceived
by the customers increases.

• Brand identification:
Developing experiences that create affectivity is one of the main
differentiations of a brand in the face of the competition. Building
enriching experiences allows customers to connect with the
brand and establish a lasting relationship.

Main challenges
One of the basic requirements of UX is to really get the product
or service to do what it sets out to do. If the customer cannot
use them, they are of no use. Is the menu intuitive? Is the logout
button where the customer thinks it should be? If the customer
needs to think too hard to find what they need, UX will be absent.
This also applies to
the ability to find
information about the
product or service.
A product can be
beautifully designed
and easy to use,
however, if it doesn't
help meet a need that
customers have, they
won't be interested
in it. If a product or
service is intuitive,
customers will use it.
To exemplify this,
imagine that you are
buying a new phone
from an online store.
The site is beautiful,
the models were
easy to search, and
the rates displayed
clearly. You were able to find the model you were looking for
easily and the experience was pleasant. And then you move on
to the next step in the purchase. The process of informing the
delivery address is clumsy and confusing and, when it comes
to entering your payment information, such as your credit
card details, you are no longer confident with the purchase
and question the site's authenticity.
Another important challenge for teams working with UX
is to design accessibility elements for the inclusion of users
with some limitations, to ensure that everyone has access
to products and services. These elements guide not only the
design of an optimal experience, but also how the products are
designed and tested. And they all need to be worked together
so that the final result delivered to the client has the expected
purpose.
Every aspect of the user experience (usability, design, interface,
search facility, performance, etc.) is important and has its own
special characteristics, but everyone works together to create a
positive experience.

Tendências

Tendencies

A boa notícia é que as empresas estão conscientes que projectar uma
óptima experiencia é o caminho mais certo para criar confiança e
lealdade. Além disto, à medida que os padrões para uma boa experiência
do usuário continuam a crescer, os consumidores se acostumam com
melhores experiências na performance, no atendimento e na qualidade
da informação prestada pelas empresas.
Nos projectos de mobile é essencial considerar toda uma série de
tecnologias que podem ajudar a tornar a experiência cada vez melhor,
como recursos de geolocalização, câmeras, Bluetooth e notificações.
Pelo telemóvel o cliente administra as permissões que cada aplicação
pode operar no aparelho, em contrapartida receberá da aplicação
a indicação de ofertas de produtos e serviços mais próximos de si
através da sua localização. Outro bom exemplo, é o acesso ao menu do
restaurante através da leitura do QR code com a câmera do smartphone.

The good news is that companies are aware that designing a great
experience is the surest way to build trust and loyalty. In addition, as
the standards for a good user experience continue to rise, consumers
become accustomed to better experiences in the performance,
service and quality of information provided by companies.
In mobile projects it is essential to consider a whole range of
technologies that can help make the experience even better, such
as geolocation features, cameras, Bluetooth and notifications.
Through the mobile phone, the customer administers the
permissions that each application can operate on the device,
in return, the application will receive the indication of offers of
products and services closest to them through their location.
Another good example is the access to the restaurant menu by
reading the QR code with the smartphone's camera.

CONCLUSÕES
CONCLUSION

Conforme Norman (2002), nenhum produto é uma ilha. Um produto
é mais do que o produto. É um conjunto de experiências coeso e
integrado.
Olhar para o contexto de utilização de um produto pode ensinar
mais sobre os consumidores do que horas de conversação.
Para um produto ser considerado bom não basta ter um design
atractivo, mas também ter utilidade e ser prático. A experiência do
utilizador é um compromisso com o desenvolvimento de produtos
e serviços com propósito, compaixão e integridade. É um processo
interminável de ver o mundo da perspectiva dos clientes e trabalhar
para melhorar a qualidade de suas vidas.
A experiência do utilizador pode ser, muitas das vezes, a diferença
entre o sucesso e o fracasso de um projecto. Os consumidores
vão desejar comprar onde eles se sintam mais confortáveis. Ainda
mais agora que com um smartphone, a concorrência está sempre a
poucos toques de distância.

According to Norman (2002), no product is an island. A
product is more than a product. It is a cohesive and integrated
set of experiences.
Looking at the context of using a product can teach more about
consumers than hours of talk. For a product to be considered
good it is not enough to have an attractive design, but also to
be useful and practical. The user experience is a commitment
to the development of products and services with purpose,
compassion and integrity. It is an endless process of seeing
the world from the perspective of customers and working to
improve the quality of their lives.
The user experience can often be the difference between the
success and failure of a project. Consumers will want to buy
where they feel most comfortable. Even more now than with a
smartphone, competition is always just a few taps away.
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RESUMO

ABSTRACT

Deepfake é o uso de técnicas de inteligência artificial
para criar sons, imagens ou vídeos sintéticos. A
técnica usa Redes Adversárias Generativas (GAN em
inglês) para treinar modelos de aprendizagem máquina
(Machine Learning). Em uma imagem ou vídeo feito com
a tecnologia deepfake o rosto da pessoa é substituído
por outro, e a pessoa aparece no video a fazer ou a dizer
coisas que na vida real talvez nunca o fizesse. Neste
artigo vamos conhecer melhor a tecnologia DeepFake,
como funciona, e como ela é usada até por um cidadão
comum. Depois de ler este artigo, você nunca mais vai
encarar os áudios, videos e imagens da Internet e redes
sociais da mesma forma.

Deepfake is the usage of artificial intelligence
procedures to create sound, image, and synthetic videos.
This procedure generally uses Generative Adversarial
Networks (GAN) to develop new models of Machine
Learning. In a video or image in which Deepfake methods
are present, a person’s face may be swapped with
someone else’s and likewise in a video, a person can be
shown doing or saying things that he/she may never have
said. This article serves the purpose of introducing the
topic, better understand how Deepfake works and how
it can even be used by an ordinary citizen. After, you will
not be able to watch videos, audios, or images on the
Internet and Social Media the same way.

Introdução

A

tecnologia Deepfake teve o seu início na década de 1990
por diferentes grupos de pesquisadores e cientistas. Mas
foi somente em 2017 que realmente as pessoas em geral passaram
a conhecer o seu potencial a quando do surgimento de alguns
vídeos polémicos que proliferaram na Internet. Deste então esta
tecnologia tem estado a se desenvolver cada vez mais. Por um
lado, pela evolução do vídeo digital, por outro, pela capacidade de
computação cada vez mais crescente.
Videos de deepfake são muito comuns em sites de streaming
tal como Youtube e aplicativos de rede social. Hoje em dia
qualquer pessoa pode criar um deepfake sem precisar ter
muito conhecimento técnico sobre o tema. Há muitas
aplicações que permitem a fácil criação de videos
ou imagens sintéticas. Os programas gráficos
tradicionais tais como Adobe Photoshop e Gimp
possuem ferramentas muito poderosas para
fazer a criação de imagens fakes tradicionais.
Estes tipos de imagens já geraram muitas
situações desconfortáveis para as pessoasalvo. Criadores de imagens podem usar
basicamente qualquer figura pública como
alvo. Como resultado, estrelas da música,
do cinema e até políticos já foram vitimas de
deepfake em imagens. Porém, os aplicativos
Photoshop e Gimp não usam a tecnologia
deepfake propriamente dita. O deepfake é
um outro nível de manipulação de vídeos e
imagens.
Neste artigo abordamos alguns aplicativos
e a tecnologia em si, não numa perspectiva de
a fomentar, mas de criar o awareness sobre o
tema evitando ser disseminador de fake news ou
acreditar em cenários simulados, recordando que a
Unitel tem orientações específicas sobre o uso das
Redes Sociais e que recomendamos sempre o
uso responsável da Internet de formas a não
expor a privacidade nem fazer qualquer
uso indevido da imagem de
outrem.

Introduction

D

eepfake use started in the 1990s by different researches
and scientists but it was only in 2017 when the general
public started to understand its potential due to multiple
controversial videos present on the Internet. Ever since
then, Deepfake technology has been honing its quality due
to advancements in video rendering the growth in computer
capabilities.
Deepfake videos are quite prevalent on streaming websites
on platforms such as Youtube and social network apps.
Nowadays, anyone can produce a deepfake image without
much prior technical expertise on the matter,
mainly attributed to the fact that multiple
apps now allow for synthetic video and
image creation. Graphic programs
such as Adobe Photoshop and Gimp
own powerful tools for traditional
fake images and have created
awkward situations for targeted
individuals, given that these videos
can be used to target high profile
individuals or public figures. As a
result, politicians, movie, and music
stars have been victims of deepfake
images. It is important to state
that neither Adobe nor Gimp have
deepfake technology, per se. Deepfake
is a different level of image and video
manipulation.
In this article, we talk about a few apps
and the technology itself, to not encourage
its use but to create awareness on the topic.
Unitel has specific guidelines on Social Media
and it tries to limit fake news or simulated
scenarios and it recommends the responsible
use of the Internet, avoiding the illicit
use of one’s image and respecting
everyone’s privacy.
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O FaceApp é talvez o aplicativo mais
famoso de deepfake existente no mercado.
Foi desenvolvido pela empresa Wireless Lab e
lançado em 2017.
Diferentemente da maioria dos aplicativos da
categoria, o FaceApp não substitui o rosto da
pessoa por outro. Ao invés disso, faz alteração
no rosto da própria pessoa, permitindo uma
vasta gama de alterações tais como tornando-a
criança, adicionando ou removendo o cabelo,
expressando certas emoções, envelhecendo
ou até mesmo tornando o rosto da pessoa
como sendo do sexo oposto.

FaceApp is perhaps the most wellknown deepfake app in the market. It was
developed by Wireless Lab and launched in
2017.
It differs from most likeminded apps because it
does not swap a person’s face with another but
it alters the face of person altogether, allowing
for a wide range of changes such as turning the
person into a child, adding or removing hair,
express emotions, aging or even turning the
person’s face into the appearance of someone
of the opposite gender.

DoubliCat é um dos aplicativos mais
populares na appstore para criação de deepfake.
A aplicação traz uma série de vídeos e imagens
de pessoas famosas e permite substituir os
rostos nessas imagens e vídeos pelo seu.
Este aplicativo tornou-se viral porque as
pessoas acham divertido fazer esses vídeos
e imagens sintetizadas. Quando usados para
diversão não há quaisquer perigos associados.
portanto, deve-se evitar o uso inapropriado
dessa tecnologia que pode acarretar sérias
consequências sérias a nível individual ou até
mesmo para uma sociedade inteira, como
falaremos mais a adiante.

Doublicat is one of the most popular
deepfake creation apps on the Appstore.
The app allows for a user to upload videos
or images of famous people and swap it by
the user’s face. This app has become viral
because the users find the face swapping
and synthesized images fun and amusing.
This being said, when used for entertainment
purposes it poses no danger and as such, its
improper use should be avoided because it
may have more drastic consequences to an
individual or society as a whole, as shown
later on in the article.

Deepfakes web ß é um dos
principais websites para criar deepfakes com
alto nível de realismo e fidelidade. Trata-se de
um serviço pago onde você pode carregar
qualquer vídeo ou imagem que pretender
substituir o rosto do interveniente.

Deepfakes web ß is one of the main
deepfake creation websites with high levels
of realism and fidelity. It is a paid service
where you can upload any video or image
and swap with the desired face.

Tendências e Uso

Trend and Use

A tecnologia Deepfake está cada vez mais realista e acessível.
Pode ser usada tanto para fins legítimos e até inovadores quanto
para fins ilegítimos e preocupantes.
Um uso moderno que se tem dado ao Deepfake é no mundo
cinematográfico. É bastante usado em dublagens para dar um
maior nível de fidelidade aos movimentos do rosto do actor
enquanto fala em uma língua diferente da que o filme foi gravado.
Por outro lado, o uso ilegítimo desta tecnologia tem trazido
sérias preocupações para cidadão comuns e até para governos.
Por exemplo, em 2017 um utilizador anónimo da rede social
Reddit publicou um vídeo inapropriado onde aparecia a actriz

Deepfake technology is increasingly realistic and accessible. It
can be used for legitimate and even innovative purposes but it
can also be used in nefarious and worrying ways.
The film sector has been using deepfaked methods in language
dubbing to achieve a higher fidelity in the actor’s face movements
as he/she speaks a different language than the one the movie
was filmed in. Conversely, the nefarious use of this technology
has brought serious concerns to the general public and even
governments alike.
As an example, an anonymous user published an inappropriate
video on Reddit, in which the actress Scarlett Johansson appears
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Scarlett Johansson como protagonista principal. O vídeo
se tornou viral em muitos sites, porém, posteriormente foi
comprovado que a actriz não participou naquele vídeo e que na
verdade a peça tivera sido feito com tecnologia Deepfake.
Outro exemplo que mostra até que ponto esta tecnologia
é potencialmente perigosa é de um vídeo divulgado por
pesquisadores da Universidade de Washington. No vídeo, aparece
o ex-presidente Barack Obama a presidir um discurso com uma
mensagem definida pelos pesquisadores. Basicamente o expresidente dizia qualquer coisa que os pesquisadores quisessem.
Com essa demonstração, os cientistas envolvidos tinham como
objectivo mostrar as pessoas em geral como vídeos feitos com
deepfake podem gerar problemas de escala global. Imagine se um
vídeo deepfake de um líder mundial a fazer alguma ameaça para
outra potência for interpretado como real do lado oponente?

as the main lead actress and became viral on multiple websites.
It was then established that the actress had not participated in
the video and that it had instead shown that deepfake technology
had been used.
To further exemplify deepfake’s potentially dangerous use,
researchers from Washington University published a video in
which ex-president Barack Obama was delivering a speech with
a message recorded by the researchers. The ex-president was
shown producing a speech exactly according to whatever the
researchers had meant for the audio to be. The researchers were
keen on showing the general public the possible negative results
deepfake videos could achieve, potentially even on a global scale.
Imagine a deepfake video of a world leader threatening another
sovereign power and be interpreted as real by its counterpart
elsewhere.

Principais Desafios

Main Challenges

Tendo em conta o poder desta tecnologia, podem ser criados
vídeos deepfake para servir a agenda e interesses de entidades
particulares ou públicas. Feliz ou infelizmente a tecnologia não é
amplamente conhecida, e muitas pessoas podem ser levadas a
acreditar em qualquer vídeo que pareça real na internet.
Um dos principais desafios para convivermos com esta tecnologia
é perceber até que ponto determinado vídeo é real ou fake. Os
estudiosos da matéria sugerem como principal medida para
combater a desinformação e fake new o uso de Inteligência Artificial.
Ou seja, desenvolver uma Inteligência Artificial (IA) para identificar e
se possível eliminar a peça Deepfake. Pois, para o nível de realismo
que esta tecnologia é capaz de atingir até mesmo um especialista
pode ser enganado. Portanto, quanto a fakenews, a melhor maneira
de se proteger é consumir informação de fontes oficiais, embora
esta medida não elimina completamente o problema.

With this in mind, deepfake videos can serve the agenda and
interests of public and private entities. For better or worse, the
technology is not yet widely known and many people may tend to
believe that a tampered video may be a real one.
One of the main challenges in living in times where this
technology can be used is to ascertain what a real or fake
video is. Researchers have suggested that the main tool to fight
disinformation and fake news is the use of Artificial Intelligence
(AI) to identify and possibly eliminate Deepfake media. Given
the level of realism the technology currently possesses, even a
specialist may be mistaken. As for fake news, the main way to
protect ourselves is to consume information that comes from
official sources, and even then, it does not completely fix the
problem.

CONCLUSÕES
CONCLUSION

O deepfake é uma tecnologia com muito potencial para o futuro,
portanto, ainda precisaremos aprender a lidar com as várias
possibilidades e implicações que a mesma traz. Serão necessários
instrumentos jurídicos, tecnologia de identificação de media
sintética e outras medidas para um convívio saudável com esta nova
ferramenta. Até lá o melhor a fazer é se manter informado, perceber
o funcionamento da teologia e não acreditar em tudo o que sê e ouve.

Deepfake technology has great potential for the future and yet,
we still need to learn all its implications and possibilities. Legal,
tech, and media instruments need to be put in place to identify
synthetic media and create countermeasures for its safe use.
Until then, the best course of action is for you to keep being
informed and understand the use of this technology to not
believe everything you see or hear.
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RESUMO

ABSTRACT

Este artigo tem como propósito mostrar os procedimentos
e as implicações por detrás da existência de cobertura de
rede de forma resumida mostrar os conceitos básicos e
fundamentos de planeamento da rede móvel para estradas,
diferenciar as tecnologias de acesso para a rede móvel,
efectuar um breve resumo sobre os pressupostos de
cálculos de cobertura de estrada, mostrar as ferramentas de
suporte envolvidas, bem como as ferramentas de avaliação
necessárias para aferir a qualidade de serviço prestado.
Indicar as vantagens de cobertura de estrada, bem como as
implicações na receita para a Unitel.

This article aims at displaying procedures and implications
behind the network coverage, different technologies for
the mobile network, present a short overview with road
coverage costs, portray which supporting and evaluation
tools are needed to assess service quality. Present road
coverage advantages as well as its implicit costs.

Introdução

Introduction

E

ntende-se como comunicação a troca de um conjunto
de informação que permite um entendimento sobre um
determinado assunto. A mesma é feita sobre as mais diversas
formas desde os tempos remotos quer seja através de sinais de
fumo, cartas, telégrafos, telegramas, evoluindo para telefones
fixos e nos dias de hoje pelos telefones móveis que vão registando
uma evolução a uma velocidade vertiginosa passando desde os
sistemas 1G (apenas voz) até ao 5G que está a ser implementado
nos dias de hoje.
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Figura 2 - Evolução das trajectórias tecnológicas de telefonia móvel
Picture 2 Mobile Phone Network Evolution

A cobertura de estrada é necessária devido ao crescente
número de mobilidade entre as diversas estradas nacionais
e internacionais. Quando a mesma não estava disponível,
perdiam-se várias vidas durante acidentes por dificuldade de
comunicação com as centrais de bombeiros e hospitais. Hoje
em dia com cobertura de estrada as viagens tornam-se menos
cansativas e mais prazerosas se tivermos acesso à Internet, além
de ser possível partilhar a localização com a família ou amigos,
a cobertura de estrada permite também que as empresas de
transporte tenham uma melhor gestão das suas frotas, bem
como facilmente localizar carros roubados.

C

ommunication at its core is the exchange of information
that allows understanding of a specific subject.
Communication has existed in many ways and from ancient times
to now. Whether it’s through smoke signals, letters, telegraphs,
fixed phone lines and nowadays, mobile phones which have been
undergoing constant change and evolution ever since its 1G (voice
only) times, all the way up to 5G, which is now the target and the
its implementation is currently under development.

“Hoje para que exista comunicação é necessário que haja cobertura
independentemente da tecnologia e que os terminais estejam adequados
ao tipo de cobertura disponibilizada, por forma a se garantir serviços de
comunicação e desta forma estarmos conectados ao mundo
Cobertura Móvel é a representação Teórica da existência de sinal
telefónico, baseado em cálculo de predição.
“Nowadays, for communication to be effective, an independent coverage
needs to exist, regardless of which technology is used and that the
terminals are suitable for the available coverage. Only this way can we
assure communication services.
Mobile Coverage is the theoretically existence of a telephone signal, based
on prediction calculations.

Road coverage is necessary due to the increasing number
of people moving from province to province, using national
and international roads. Lives were lost due to the lack of
communication with fireman or hospitals when coverage was not
available or simply nonexistent. Nowadays with road coverage,
trips are less tiring and more pleasant if we have internet access.
Besides being able to share a user’s location with family and
friends, road coverage also allows transportation companies to
have a better fleet management as well as location and reporting
stolen vehicles.

Picture 1 Estrada Luanda - Catete (Test Drive) coverage example

Planeamento de cobertura

Coverage planning

Como já vimos na Introdução, a cobertura de estradas é de
tamanha relevância tendo em conta os benefícios que a mesma

As we have already seen, road coverage is extremely relevant
when taking the benefits into account, but to have it working
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proporciona, mas para que haja cobertura é necessário que a nível
das empresas de telefonia móvel, se faça um planeamento quer
seja de capacidade como de cobertura, por formas a que haja
comunicação com os níveis aceitáveis de qualidade e o cliente
tenha satisfação na utilização dos serviços disponibilizados.
O planeamento de cobertura de estradas não é fácil, a
implementação da cobertura implica um avultado investimento
que não conhece o seu retorno em curto espaço de tempo,
mas por exigência do órgão regulador e por responsabilidade
social, as empresas de telecomunicações devem proceder à
implementação da cobertura de estrada.

Fig. 4 – Torre de estrada

Fig. 5 - Estrada Luanda – Benguela

a) Normas de planeamento

a) Planning rules

Para o planeamento da cobertura é necessário que se definam
quais são os objectivos que se perspectivam alcançar, o serviço
a ser fornecido, as tecnologias a serem implementadas (GSM,
WCDMA ou LTE), o número de possíveis subscritores que circulam
pelas estradas, o distanciamento necessário entre as diferentes
estações existentes e os tipos de equipamentos que garantem um
bom nível de cobertura.

Planning requires objectives to be set, which service to provide,
which technologies to be implemented (GSM, WCDMA or LTE),
number of possible users, required distancing between each
coverage station and which equipment to use for an efficient
coverage.

b) Tools para o planeamento
Para o planeamento de cobertura, a Unitel tem como suporte
um software de planeamento, mas porque precisamos de
ferramentas para o planeamento de cobertura de estradas?
A resposta a esta questão vem do facto de que o homem ao
longo dos tempos tem estado a aprimorar as suas actividades
desenvolvendo soluções que visam facilitar as suas acções e
garantir uma menor taxa de erros possíveis, pois os investimentos
são avultados e maus planeamentos têm custos elevados para as
empresas, causando reclamações de cobertura, sobreposição
de cobertura, falhas de comunicação, quedas de chamadas
e dificuldades em aceder aos serviços. As ferramentas
de planeamento estão projectadas de forma a reduzir a
probabilidade de erros; fazem predições de cobertura; ajudam em
cálculos para a determinação dos níveis de sinais expectáveis, da
quantidade de sites necessários para a cobertura das estradas,
do distanciamento necessário entre as estações; permitem
escolher os melhores locais para a implementação da solução de
cobertura; avaliam possíveis obstruções; contribuem na definição
da altura da torre e na escolha das antenas que cumpram com o
objectivo de planeamento definido.
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properly, mobile telephone companies must plan its capacity
and level of coverage with acceptable quality levels and client
satisfaction.
Road coverage planning is not easy. Its implementation requires
a significant investment with no short-term return. Coverage is
done by orders of the regulatory entity and social responsibility
by telecommunication companies.

b) Planning tools
Unitel has planning software support but why do we need planning
tools to plan road signal coverage?
The answer comes from the innate humankind ability to perfect
its activities and search for better and easier ways to perform
tasks with as little errors as possible. Large investments and
bad planning have high costs for companies and further leads to
coverage complaints, coverage overlap, communication errors,
call drops and general difficulty in accessing the service. Planning
tools are envisaged to reduce error likelihood, to predict the best
possible coverage, to calculate expected signals, the amount
of physical sites to cover the road, distance needed between
stations, assess possible obstructions, measure the needed
tower height and antenna choice.

Figura 3. Vista geral de uma ferramenta de planeamento de cobertura
Picture 1 General overview of a coverage planning tool

Tomemos como exemplo de planeamento de cobertura de
estrada a estrada Quibala – Malange em que foram tidas como
premissas para o planeamento: distância de 16km entre os sites,
alturas máximas de 30m para os sites e 20m para os repetidores.

As an example, Quibala-Malange road coverage planning, where
such tools were used: 16 km of length between each site, 30
meters maximum station height and 20 meters for each repeater.

Figura 4. Predição de cobertura da estrada Quibala – Malange
Picture 1 Quibala-Malange road coverage prediction
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Estado da cobertura de estrada em Angola

Angolan road coverage status

Após a implementação das estações na rede, são feitos Drive
Tests para avaliar o estado da cobertura, a mobilidade entre
estações, a definição dos parâmetros de acesso, a relação de
vizinhança por formas a evitar queda de chamadas, conforme se
vê na imagem abaixo.

After implementing each station in the network, Unitel runs
Drive Tests to assess coverage status, mobility between stations,
sets access parameters, neighborhood relationship to avoid call
drops, as exemplified in the image below:

Figura 5. Drive test no troço Porto-Amboim - Sumbe da EN100
Picture 1 Porto-Amboim - Sumbe EN100 Drive segment Drive Test

A tabela abaixo ilustra a percentagem de cobertura das principais
estradas nacionais
ORIGEM

DESTINO

KMS DE
ESTRADA

REF.

Nº SITES

Luanda

Caxito

61,1

RAIO
COBERTURA

COBERTURA
TOTAL

EN100/EN225
EN110

% COBERTURA
DA ESTRADA

8

8

64
312

91%

154

100%

100%

Huambo

Benguela

342

26

12

Huambo

Bie

152

EN250

11

14

Sumbe

Quibala

195

N/A

14

14

196

100%

Malange

Dondo

243

EN120

17

14

238

97%

Lubango

Cunene

286

EN110

20

14

280

97%

Lubango

Namibe

188

EN280

13

14

182

96%

Lubango

Huambo

408

EN120

28

14

392

96%

Dondo

Waku-Kungo

231

EN120

14

16

224

96%

Catete

Dondo

117

EN120

7

16

112

95%

EN140

Bie

Menongue

320

19

14

266

83%

Waku-Kungo

Alto-Hama

122

EN120

7

14

98

80%

Benguela

Lubango

359

EN280

20

14

280

77%

16

320

79%
82%

Benguela

Namibe

403

EN100

20

Luanda

Benguela

541

EN100

28

16

448
224

71%

Huambo
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The table below shows the percentage of coverage in the main
national roads

Lobito

312

EN250

14

16
16

240

59%

Moxico

Kuito

405

EN250

15

Lubango

Menongue

509

EN280

16

16

256

50%

Luanda

Soyo

483

EN100

16

14

224

46%

Futuro da cobertura de estrada

Road coverage future

O esforço humano e financeiro para a cobertura das estradas
é gigantesco. Angola ainda tem muitas comunas e povoados
carentes de cobertura. Contudo, as zonas ou estradas de maior
volume de circulação comunitária e de importância capital para
o desenvolvimento económico e social serão as prioritárias
aquando da definição de novos planos de cobertura.

Human and financial effort for road coverage is enormous.
Angola has a lot of municipalities and small towns still lacking
coverage However, in areas or roads of larger volume of collective
circulation or even with a bigger importance for economic growth,
the new coverage plans will prioritize them.

CONCLUSÃO
CONCLUSION

A cobertura de estradas movimentadas é essencial em Angola
e qualquer país do mundo. No entanto, na maior parte dos
casos, é um desafio disponibilizar tal cobertura, na medida em
que a solução a implementar não pode ser muito dispendiosa
devido ao baixo retorno. Assim, para os operadores em geral,
é crucial fazer um bom planeamento que permita fornecer
aos clientes os benefícios essenciais por trás dessa cobertura
(redução no número de acidentes e rapidez no auxílio, facilidade
na troca comercial, desenvolvimento social, etc.) e, ao mesmo
tempo, implementar uma solução equilibrada de custos versus
benefícios.

Coverage of busy roads is essential in Angola and all over the world.
However, and in most cases, such coverage presents a challenge
given that project implementation can be extremely costly and with
very little return. That being said, for operators, it is crucial to devise
acceptable planning that allow clients to benefit from coverage
(given that it reduces the number of accidents and requesting help
quickly, ease of commercial trade, social development, etc.) This, of
course, can be done but always with a balance between cost and
benefit.
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EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA NAS
TELECOMUNICAÇÕES
ENERGY EFFICIENCY IN TELECOMMUNICATIONS
ERASMO ROCHA

Introdução

E

ficiência significa fazer mais com menos, consiste em
produzir com menos recursos a um custo menor. Também
pode ser visto de diferentes ângulos - parâmetro do consumo total
de energia e custo da energia. Portanto, a eficiência energética é
a vantagem máxima que pode ser tirada das fontes disponíveis,
bem como tornar os equipamentos dos sistemas eléctricos
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Introduction

E

fficiency means doing more with less, it means producing
with less resources at a lower cost. It can also be viewed
from different angles - parameter of total energy consumption
and energy cost. Therefore, energy efficiency is the maximum
advantage that can be taken from available sources, as well as
making equipment in electrical and electronic systems more

e electrônicos mais eficientes, aproveitando eficazmente os
recursos disponíveis e reduzindo ao máximo o impacto ambiental
na produção de energia
Considerando a eficiência para melhoria ambiental, por exemplo
nos EUA, as acções do governo federal e os compromissos dos
fornecedores visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa
em 26 milhões de toneladas até 2025 (com base nos níveis de
2008) - o equivalente a tirar quase 5,5 milhões de carros das ruas
por um ano.
• A UE estabeleceu uma meta em toda a economia, de redução
de pelo menos 40% nas emissões domésticas de gases de efeito
estufa até 2030, uma produção abaixo dos níveis da UE em 1990.
• A China prometeu fornecer 20% de sua energia de fontes de
baixo carbono até 2030 e reduzir as emissões por unidade de PIB
para 60-65% abaixo dos níveis de 2005 até 2030.
Por fim, para impactar verdadeiramente as emissões de gases
de efeito estufa, todos os países precisarão se unir.
De acordo com um artigo publicado pela IEEE sobre
comunicações em banda larga, o sector de telecomunicações
responde por aproximadamente 4% do consumo global de
eletricidade. No entanto, o sector está participando ativamente
dos esforços para reduzir o uso de energia - tanto por razões
econômicas, como redução de despesas operacionais, quanto
por razões ambientais.
Para esse fim, o sector de telecomunicações está participando
de iniciativas como a Energy Aware Radio e a rede TecHnologies
(EARTH). Projectos como o EARTH identificam o uso de energia
específico de telecomunicações na arena da infraestrutura de
rede. Ao estabelecer parcerias com operadores, instituições de
pesquisa e universidades, o conhecimento coordenado da EARTH
ajuda a influenciar nossos projectos de rede futuros, com o
objectivo de reduzir as emissões de CO2.

Consumo de energia

• Para as estações base
Do ponto de vista da rede móvel, a maior parte do consumo de
energia ocorre no final da infraestrutura. Pesquisas recentes
estimam que 80% do consumo total de energia do sector ocorre
em estações base (sites). A maior porção de energia consumida
pela estação base está na infraestrutura de refrigeração (entre
50% à 70%), perdas de alimentação, amplificadores de potência,
transceptores, processamento de banda de base e nas unidades
de conversão AC / DC e DC / DC.
Para o 5G há um consumo adicional que ocorre na AAU que
é a unidade da antena activa onde o consumo poderá dobrar
comparativamente a outras unidades outdoor de tecnologia 3G
e 4G.
• Para os Smartphones
Historicamente, o foco na redução do uso de energia na arena
móvel tem sido a vida útil da bateria do dispositivo móvel. Os
consumidores móveis são a maior influência nessa tendência.
Segundo a PhoneArena, a duração da bateria do smartphone
aumentou de 310 minutos médios para 430 ao longo de cinco
anos. Para minimizar o consumo actual da bateria de um telefone
móvel, o sector de telecomunicações pode usar técnicas
avançadas de design de RF, como o ajuste da antena; projectos
de PA altamente lineares, controle de potência de transmissão

efficient, effectively taking advantage of available resources and
reducing the environmental impact on energy production to the
maximum.
Considering efficiency for environmental improvement, for
example in the USA, federal government actions and suppliers'
commitments aim to reduce greenhouse gas emissions by 26
million tons by 2025 (based on 2008 levels) - the equivalent of
taking nearly 5.5 million cars off the road for a year.
• The EU has set an economy-wide target of reducing domestic
greenhouse gas emissions by at least 40% by 2030, a production
below EU levels in 1990.
• China has pledged to supply 20% of its energy from low carbon
sources by 2030 and reduce emissions per unit of GDP to 60-65%
below 2005 levels by 2030.
Finally, in order to truly impact greenhouse gas emissions, all
countries will need to come together.
According to an article published by IEEE on broadband
communications, the telecommunications sector accounts for
approximately 4% of global electricity consumption. However,
the sector is actively participating in efforts to reduce energy
use - both for economic reasons, as well as reducing operating
expenses, and for environmental reasons.
To that end, the telecommunications sector is participating
in initiatives such as Energy Aware Radio and the Technologies
(EARTH) network. Projects like EARTH identify the specific energy
use of telecommunications in the arena of network infrastructure.
By establishing partnerships with operators, research institutions
and universities, EARTH's coordinated knowledge helps to
influence our future network projects, with the aim of reducing
CO2 emissions.

Energy consumption

• For base stations
From the point of view of the mobile network, most of the
energy consumption occurs at the end of the infrastructure.
Recent research estimates that 80% of the sector's total energy
consumption occurs at base stations (websites). The largest
portion of energy consumed by the base station is in the cooling
infrastructure (between 50% to 70%), power losses, power
amplifiers, transceivers, baseband processing and in the AC / DC
and DC / DC conversion units.
For 5G, there is an additional consumption that occurs at AAU,
which is the active antenna unit where consumption may double
compared to other outdoor units with 3G and 4G technology.
• For Smartphones
Historically, the focus on reducing energy use in the mobile arena
has been the battery life of the mobile device. Mobile consumers are
the biggest influence on this trend. According to Phone Arena, the
smartphone's battery life has increased from 310 average minutes to
430 over five years. To minimize the current consumption of a mobile
phone battery, the telecommunications sector can use advanced
RF design techniques, such as antenna adjustment; highly linear PA
designs, adaptive transmission power control; radio-aware software
management; and fundamental improvements in semiconductor
processes and integration. However, the focus on energy consumption
is expanding rapidly to include the entire mobile network.
Smartphones, laptops, tablets and digital smart TVs are the

059

adaptável; gestão de software com reconhecimento de rádio;
e melhorias fundamentais nos processos e integração de
semicondutores. No entanto, o foco no consumo de energia está
se expandindo rapidamente para incluir toda a rede móvel.
Smartphones, laptops, tablets e TVs inteligentes digitais são
o começo do aumento do ecossistema das tecnologias de
informações e comunicações (TIC) em grande consumo de
dados e implementação de backhaul. O aumento dos dados que
fluem através desses dispositivos está aumentando o consumo
de energia do ecossistema móvel. De acordo com a União
Internacional de Telecomunicações (ITU), o backbone da rede
usa cerca de 10% da energia do ecossistema de TIC - a mesma
quantidade de energia usada para iluminar o planeta inteiro em
1985. Agora usamos mais energia movendo Bytes de um local
para outro do que usamos para mover aviões na aviação global.
De uma perspectiva de linha fixa, a maior parte do consumo de
energia das telecomunicações ocorre no final com o usuário.

beginning of the growth of the information and communications
technologies (ICT) ecosystem in large data consumption and
backhaul implementation. The increase in data flowing through
these devices is increasing the energy consumption of the mobile
ecosystem. According to the International Telecommunication
Union (ITU), the network backbone uses about 10% of the energy
in the ICT ecosystem - the same amount of energy used to light
the entire planet in 1985. Now we use more energy by moving bytes
from one location to another than we use to move planes in global
aviation. From a fixed line perspective, most telecommunications
energy consumption occurs in the end with the user.

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA PARA AS INFRAESTRTURAS
DE TELECOMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS DOS USUÁRIOS (TWH)
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FONTE: EDIE NEWSROOM, 2015

Principais Desafios

Main Challenges

Incremento de nós de rede.
Apesar do aumento da eficiência dos nós por tecnologia,
adicionar mais nós, tecnologias e espectro à rede aumentará
inevitavelmente seu consumo fixo.

Increase of network nodes.
Despite the increased efficiency of nodes by technology, adding
more nodes, technologies and spectrum to the network will
inevitably increase its fixed consumption.

Aumento dos custos de eletricidade
Com a instalação de mais estações base (com as tecnologias
de 3G, 4G e 5G) , as despesas operacionais das operadoras de
telefonia móvel (OPEX) estão aumentando proporcionalmente.
Com a eficiência associada à fonte de energia, substituindo
fontes menos eficientes como diesel por Grid Power, mais limpo e
outras fontes de energia renováveis é o grande desafio.

Rising electricity costs
With the installation of more base stations (with 3G, 4G and 5G
technologies), the operational expenses of mobile operators
(OPEX) are increasing proportionately.
With the efficiency associated with the energy source, replacing
less efficient sources such as diesel with Grid Power, cleaner and
other renewable energy sources is the big challenge.

Maior demanda de capacidade
O número de bits por subscritor está aumentando continuamente,
exigindo taxas de dados mais altas, aumentando a necessidade de
adicionar capacidade à rede existente e implantando novos sites
ou espectro.

Increased capacity demand
The number of bits per subscriber is steadily increasing, requiring
higher data rates, increasing the need to add capacity to the
existing network and deploying new sites or spectrum.

060

Atingir a eficiência energética
Reduzindo as unidades consumidas no ponto de consumo e
substituindo as fontes menos eficientes por fontes eficientes de
geração e conversão de energia.

Achieve energy efficiency
Reducing the units consumed at the point of consumption and
replacing less efficient sources with efficient sources of energy
generation and conversion.

Outros factores externos:
• Os governos mundiais têm o objectivo global de promover um
desenvolvimento equitativo e sustentável;
• A eficiência só é possível se o sector se sustentar de maneira
adequada em termos de produção, transporte e distribuição. O
uso da energia de maneira mais racional e sustentável é assumido
como factor decisivo;
• A aplicação de medidas para optimizar o uso de soluções e
equipamentos tecnicamente mais evoluídos permite reduzir as
necessidades de energia e os impactos ambientais causados;
• A Unitel tem se concentrado no uso racional de fontes de
energia disponíveis, fósseis, solares ou hídricas (fonte pública),
que podem ser alternativas adequadas para suprimir o deficit de
produção e distribuição de energia verificado em toda Angola.

Other external factors:
• World governments have a global objective to promote equitable
and sustainable development;
• Efficiency is only possible if the sector sustains itself
adequately in terms of production, transport and distribution. The
use of energy in a more rational and sustainable way is assumed
as a decisive factor;
• The application of measures to optimize the use of technically
more advanced solutions and equipment allows to reduce energy
needs and the environmental impacts caused;
• Unitel has focused on the rational use of available energy
sources, fossil, solar or water (public source), which can
be adequate alternatives to overcome the deficit in energy
production and distribution found throughout Angola.

Tendências do Mercado

Market Trends

Os operadores devem apostar na modernização das suas
infraestruturas de telecomunicações de modo a garantir a melhoria
contínua da eficiência energética nas redes.
As tendências no mercado das infraestruturas de
telecomunicações apontam para soluções inovadoras que
tornarão o mercado mais competitivo sendo possível fazer mais
com menos recursos afectando significativamente o CAPEX e
OPEX e tornando a oferta dos produtos mais atraente.
Varias tendências com vista a melhorar da eficiência energética
estão sendo adoptadas em todo mundo:

Operators must invest in the modernization of their
telecommunications infrastructures in order to guarantee the
continuous improvement of energy efficiency in the networks.
Trends in the telecommunications infrastructure market point to
innovative solutions that will make the market more competitive and
it is possible to do more with fewer resources, significantly affecting
CAPEX and OPEX and making the product offerings more attractive.
Several trends to improve energy efficiency are being adopted
worldwide:

1) Digitalização da energia
Actualmente nas instalações dos vários operadores existe a carência
de integração entre as tecnologias digitais e as tecnologias de energia
e como consequência disso grande número dos dispositivos de energia

1) Digitization of energy
Currently in the installations of the various operators there is
a lack of integration between digital technologies and energy
technologies and as a result a large number of energy devices in the
stations are dumb - almost without any intelligence, thus resulting
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in a high waste of investment, low reliability services and many
other common problems creating service interruptions. Some of
these common and constant problems due to low intelligence in
power devices can include theft of fuel and batteries or Operation
and Maintenance (O&M) done manually requiring a high number of
technicians and resulting in high operating costs and low reliability
of the services.
The overall rate of digitization of websites or base stations
could rise from 45% to 90% in 10 years. The equipment in the
telecommunications stations that are being digitally modernized
are: smart solar panels, rectifiers, controllers, solar modules,
inverters, environmental control, UPS, as well as intelligent energy
storage and others.
The digital technologies to be integrated with the energies are: 5G,
IoT, sensors and others.
Without the digitization of power systems, in most stations the
inspection is manual and on-site, very time consuming, around 6
to 10 hours per station. With the digitization of the power systems,
these inspections at the stations can be done remotely, in real
time, with smart meters to monitor fuel, energy consumption as
well as the CCTV and automated access management system
for monitoring and controlling the stations platform. and other
elements. These solutions reduce about 40% in the need for
operators 'expenses with charges related to technicians' travel,
protection of infrastructures and other charges associated with
operations.
Thus, decision-making is based on accurate reports, collected
from a database in real time. Investments are also better
channelled to avoid wasting funds. The real-time control
of the functioning of energy and other systems allows to
prevent interruptions in services and ensure better preventive
maintenance.

nas estações são dumb - quase sem inteligência nenhuma, resultando
assim num elevado desperdício do investimento, baixa confiabilidade
dos serviços e muitos outros problemas comuns criando interrupções
dos serviços. Alguns desses problemas comuns e constantes devido
a baixa inteligência nos dispositivos de energia podem incluir furto
de combustível e baterias ou a Operação e Manutenção (O&M) feitas
de forma manual requerendo um numero elevado de técnicos e
resultando em altos custos de operação e baixa confiabilidade dos
serviços.
A taxa global de digitalização dos sites ou estações de base poderá
subir: de 45% para 90% em 10 anos. Os equipamentos nas estações
de telecomunicações que estão a ser modernizados digitalmente
são: painéis solares inteligentes, rectificadores, controladores,
módulos solares, inversores, controlo ambiental, UPS, bem como o
armazenamento inteligente de energia e outros.
Já as tecnologias digitais a integrar com as energias são: 5G, IoT,
sensores e outras.
Sem a digitalização dos sistemas de energia, na maioria das estações
a inspeção é manual e no local, consumindo muito tempo, por volta
de 6 à10 horas por estação. Com a digitalização dos sistemas de
energia essas inspeções nas estações podem ser feitas remotamente,
em tempo real, com contadores inteligentes para monitorar
combustível, consumo de energia bem como o sistema de CCTV e de
gestão de acessos automatizados para monitorização e controlo da
plataforma das estações de base e outros elementos. Essas soluções
reduzem cerca de 40% na necessidade de despesas dos operadores
com encargos relativos à viagens dos técnicos, protecção das
infraestruturas e outros encargos associados às operações.
Assim, a tomada de decisões é baseada em relatórios precisos,
colhidos de uma base de dados em tempo real. Os investimentos
também são melhor canalizados evitando o desperdício de fundos. O
controlo em tempo real do funcionamento dos sistemas de energia
e outros permite prevenir interrupções dos serviços e garantir uma
melhor manutenção preventiva.

2) Increasing the adoption of green energy
There is a wide need for large-scale application of green technologies,
thus guaranteeing environmental protection, low levels of carbon
emissions and sustainable development. Operators in Africa, in
particular, can take great advantage of solar and wind sources,
among others.
Currently the cost of electricity provided by the generator is on
average 1-2 USD / kWh associated with noise and environmental
pollution problems, as well as the high maintenance cost, sometimes
resulting in low reliability of operator services.
The cost of solar energy has been lowered annually with technical
innovations and the development of new solutions in this area as well
as the most attractive cost for operators.

2) Aumentando a adopção de energia verde
Existe uma ampla necessidade de aplicação em larga escala de
tecnologias verdes, garantindo assim a protecção ambiental, baixos
níveis de emissão de carbono e desenvolvimento sustentável. As
operadoras em África, em especial podem tirar muito proveito das
fontes solar e eólicas, dentre outras.
Actualmente o custo da eletricidade fornecida pelo gerador está em
média em 1-2 USD / kWh associados a problemas de poluição sonora
e ambiental, bem como o alto custo de manutenção resultando por
vezes em baixa confiabilidade dos serviços dos operadores.
O custo da energia solar vem baixado anualmente com inovações

CUSTO DAS SOLUÇÕES SOLARES CONTINUAM A REDUZIR
USD/
KWh
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062

2020

2022

0.036
2024

0.034

técnicas e o desenvolvimento de novas soluções nessa área bem
com o custo mais atraentes para os operadores.
Algumas soluções solares adoptadas são:
• Sistemas de armazenamento solar mais inteligentes, de maior
densidade energética e com mais ciclos de descargas.
• A digitalização do módulo fotovoltaico e melhoria da eficiência
melhora a geração de energia
• As tecnologias IoT melhoram a confiabilidade da fonte de
alimentação

3) Maior eficiência
A eficiência energética nas estações de base constitui um desafio
para vários operadores.
Algumas medidas podem ser tomadas nas estações de base para o
alcance desse objectivo, como:
-Dimensionamento ideal das cargas;
-Redução de perdas de energia;
-Melhoria da eficiência energética dos conversores;
-Melhoria da eficiência das baterias;
-Redução do consumo de energia dos sistemas de refrigeração;
-Telemetria (monitorização remota)
Actualmente os conversores tendem a desafiar a eficiência
máxima, alguns módulos de rectificação e outros equipamentos já
possuem eficiência na ordem dos 98% sendo tal feito possível com
recursos a mudanças na tecnologia, tais como semicondutores
feitos de carboneto de Silício e nitreto de Gálio; circuitos eletrónicos
de alta precisão e algoritmos de gestão de calor.
A redução do consumo de energia dos aparelhos de ar
condicionados que constitui entre 50% a 60% das estações de base
também já é uma realidade.

4) Sistemas HVAC – Split inverter
As unidades HVAC – Split inverter possuem um inversor de
frequência variável que compreende um inversor elétrico ajustável
para controlar a velocidade de rotação do motor. Devido a uma
temperatura estabilizada, o compressor do motor trabalha em baixas
rotações, proporcionando um baixo nível de ruído. A economia total
pode atingir 40% do ar condicionado tradicional.

5) Ar-condicionados de corrente continua
(DC) e frequência variável
Esses aparelhos são desenvolvidos para garantir um controlo
ambiental com maior precisão, sendo que igualmente permitem uma

Some solar solutions adopted are:
• Smarter solar storage systems, with higher energy density and
with more discharge cycles.
• Digitizing the photovoltaic module and improving efficiency
improves power generation
• IoT technologies improve the reliability of the power supply

3) Greater efficiency
Energy efficiency at base stations is a challenge for several
operators.
Some measures can be taken at base stations to achieve this
goal, such as:
-Ideal dimensioning of loads;
-Reduction of energy losses;
-Improvement of the energy efficiency of converters;
-Improved battery efficiency;
-Reduction of energy consumption of cooling systems;
-Telemetry (remote monitoring)
Currently, converters tend to defy maximum efficiency, some
rectification modules and other equipment already have an
efficiency of 98% and this is made possible with resources for
changes in technology, such as semiconductors made of Silicon
carbide and Gallium nitride; high-precision electronic circuits and
heat management algorithms.
The reduction in energy consumption of air conditioners,
which constitutes between 50% and 60% of base stations, is also
already a reality.

4) HVAC systems – Split inverter
The HVAC - Split inverter units have a variable frequency inverter
that comprises an adjustable electric inverter to control the
speed of the motor rotation. Due to a stabilized temperature, the
engine compressor runs at low speeds, providing a low noise level.
The total savings can reach 40% of traditional air conditioning.

5) Direct current (DC) and variable
frequency air conditioners
These devices are developed to guarantee a more precise
environmental control, and they also allow a significant
reduction in energy consumption by varying the compressor
speed using various techniques such as PWM (pulse width
modulation), as well as allowing the reduction of the initial
current thus protecting the AC-DC converters. With these
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redução significativa do consumo de energia por meio da variação da
rotação do compressor usando várias técnicas como o PWM (pulse
width modulation), bem como permitem igualmente a redução da
corrente inicial protegendo assim os conversores AC-DC. Com esses
aparelhos consegue-se reduzir 60% de energia comparativamente a
um ar-condicionado tradicional.

6) Substituição de baterias de Chumboácido por baterias de Lítio
As baterias de Chumbo-ácido apresentam diversos problemas
como o espaço ocupado (footprint), a vida útil curta, a baixa
confiabilidade, a alta taxa de roubos e a limitação na temperatura de
funcionamento em altas ou baixas temperaturas.
As baterias de Lítio tem cinco vezes mais ciclos de carga e descarga,
são duas vezes mais rápidas no carregamento, ocupam 60% menos
volume, têm mais densidade de energia em comparação com as de
Chumbo-ácido, e pesam 50% menos. O aumento inteligente dos
níveis de tensão e sistema anti-roubo assim como o uso de forma
híbrida são outras das vantagens na sua adopção.

devices it is possible to reduce 60% of energy compared to a
traditional air conditioner.

6) Replacement of lead-acid batteries
with lithium batteries
Lead-acid batteries have several problems such as footprint,
short service life, low reliability, high theft rate and limited
operating temperature at high or low temperatures.
Lithium batteries have five times more charge and discharge
cycles, are twice as fast in charging, occupy 60% less volume,
have more energy density compared to lead acid, and weigh
50% less. The intelligent increase in tension levels and anti-theft
system as well as the use of a hybrid form are other advantages
in its adoption.

CONCLUSÃO
CONCLUSION

Actualmente as várias soluções de eficiência energética, concedem
às empresas de telecomunicações a arquitectura necessária para a
gestão, controlo e melhoria da qualidade de todos os seus centros e
estações, dispondo de um grande portfólio de equipamentos.
Em resumo, através da instalação dos equipamentos energéticos
hoje disponíveis e muitos com tendências de rapidamente surgirem
nos mercados, as empresas de telecomunicações poderão melhorar
nos seguintes aspectos:
• Gestão correcta e redução do consumo em sistemas de
refrigeração que comporta mais de 50% do consumo da estação.
• Adicionalmente a redução do custo eléctrico através da aplicação
de equipamentos mais eficientes (baterias, conversores, etc) bem
como de acções preventivas.
• Melhoria do indicador de factor energético (PUE), adequando-se
aos níveis aconselhados internacionalmente.
• Monitorização remota dos parâmetros energéticos e ambientais.
• Inspecções remotas, reduzindo a necessidade de contratação
de muitos técnicos de campo, bem como os custos de viagens
associados.
• Redução significativa dos custos de segurança.
• Auto-facturação para adiantar-se ao recibo da empresa
fornecedora de electricidade.
• Gestão global e centralizada das infraestruturas de
telecomunicações (estações remotas ou centros de processamento
de dados).
• Redução do consumo de combustível e emissões de CO2 em 80%.
• Segurança na continuidade do fornecimento.
• Redução geral dos custos operacionais e aumento da confiabilidade
e qualidade dos serviços.
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Currently, the various energy efficiency solutions provide
telecommunications companies with the necessary architecture
for managing, controlling and improving the quality of all their
centres and stations, with a large portfolio of equipment.
In summary, through the installation of the energy equipment
available today and many with a tendency to quickly appear in the
markets, telecommunications companies will be able to improve
in the following aspects:
• Correct management and reduction of consumption in
refrigeration systems that hold more than 50% of the station's
consumption.
• Additionally, the reduction of the electrical cost through the
application of more efficient equipment (batteries, converters,
etc.) as well as preventive actions.
• Improvement of the energy factor indicator (PUE), adapting
to internationally recommended levels.
• Remote monitoring of energy and environmental parameters.
• Remote inspections, reducing the need to hire many field
technicians, as well as associated travel costs.
• Significant reduction in security costs.
• Self-billing in advance of the receipt from the electricity
supplier.
• Global and centralized management of telecommunications
infrastructures (remote stations or data processing centres).
• Reduced fuel consumption and CO2 emissions by 80%.
• Security in the continuity of supply.
• General reduction in operating costs and increased reliability
and quality of services.

as
g
i
l
e
t
e
u
q
m
co
e
d
a
d
i
c
o
l
e
.
v
a
ç
A
n
e
r
e
f
i
d
a
da
o
t
z
a
f
o
r
u
t
u
ao f

ACTIVA JÁ O TEU 4G
E NAVEGA MAIS RÁPIDO
E EM ALTA DEFINIÇÃO
PELO MESMO PREÇO.
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TESTPLANT
UNITEL

UNITEL TESTPLANT

NZINGA LAFAYETTE E DANIEL RODRIGUES

RESUMO
O presente artigo tem como objectivo
dar a conhecer a “Test Plant” Unitel;
seus objectivos e benefícios para
as áreas técnicas e de negócio.
Perceber o seu funcionamento e a sua
importância como uma “Plataforma
Tecnológica” existente e disponível
para todas as equipas técnicas,
contribuindo para aprimorar os seus
conhecimentos e a sua autonomia.
E como a “Test Plant” terá um papel
importante nessa nova era de
“Inovação”, que já é uma realidade na
Unitel de forma a ser reconhecida
como referência em transferência de
tecnologia.
Mostrar o que somos e para onde
vamos!!!

ABSTRACT
This article is aimed at introducing
Unitel’s Test Plant, its objectives,
and its benefits to technical and
business fields. It is also relevant
to understand how it works and
its importance as a “Technological
Platform” available to all technical
teams to further expand their
autonomy and expertise. Test
Plant will have an important role in
the Innovation era and is already
acknowledged as a reference in
technology transfer.
To show what we are and where we
are going!!!

Introdução

C

om a expansão e evolução da rede
“Live” (a rede de telecomunicações
utilizada
pelos
subscritores)
e
consequentemente, os desafios que daí
advinham, a Unitel em 2013 deu inicio
à definição do espaço, construção e
implementação da Test Plant no Centro
de Comutação da Filda, com o objectivo
de disponibilizar uma réplica da rede “Live”,
a fim de termos um ambiente de testes
eficaz e transversal de forma a permitir
aos técnicos da Unitel testar e certificar
todo o tipo de equipamento (quer a nível
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PALAVRAS-CHAVE
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Introduction

de Hardware, como a nível de Software),
novas funcionalidades, actualizações de
Software/Hardware, simular e analisar
problemas existentes na rede operacional
usando a infraestrutura da Test Plant.
Com a infraestrutura disponibilizada pela
Test Plant estabeleceu-se um intercâmbio
com a Academia Unitel para a realização
de formações práticas, contribuindo
directamente para a redução dos custos
da empresa e o aumento significativo
do conhecimento das equipas das áreas
técnicas.

W

ith
the
expansion
and
evolution of the “Live” network
(Telecommunications
network
used
by subscribers) and having in mind the
challenges then to come, Unitel set in
2013 the physical space, development,
and implementation of the Test Plant at
Centro de Comutação da Filda to make a
copy of the “Live” network available. This
way a suitable and cross-sectional test
environment was created allowing for
Unitel’s technicians to test and certify
all types of equipment (Hardware and

Breve Descrição
A “Test Plant” tem como objectivos
principais; a disponibilização da réplica da
rede “Live” que permite a todas as áreas
técnicas a implementação e realização
de testes de Hardware/Software (e suas
diversas funcionalidades) e posterior
validações; a simulação e análise de
problemas existentes na rede operacional,
testes e validação de novas versões de
software, antes da sua implementação na
rede “Live” de forma a termos um ambiente
controlado de testes contribuindo para
a diminuição do tempo de preparação,
intervenção e execução, minimizando as
potenciais falhas de implementação na rede
“Live” e os consequentes problemas que
novas integrações poderão causar.
Permite também a realização de trials
e a realização periódica de testes de
novas funcionalidades lançadas pelos
fornecedores de modo a validar a sua mais
valia na nossa rede e definir a parametrização
ideal para se fazer o rollout.
Tem também como objectivo a realização

Software), new functionalities, updates, and
simulate and analyze any possible errors in
the operational network using Test Plant
infrastructure.
With all elements in place, a practical
training exchange between the Test Plant
and Academia Unitel was held, leading to a
decrease in company costs and increasing
significantly the expertise of technical
fields.

Brief description
The Test Plant has as its main goals to make
the Live network available, which in turn
allows all technical fields to implement and
conduct Hardware/Software tests (and
their multiple functionalities), simulations
and analysis of current operational
problems in the network as well as test
and validation of new software versions
before they are implemented. The idea is to
create a controlled environment for testing

and speeding the process of preparation,
intervention, and execution and impairing
potential flaws in the Live network and
resultant issues that future updates may
cause.
It is also feasible to run trials and
periodically test new functionalities that
our suppliers launch as to ascertain its
added value to our network and set ideal
customization before its eventual rollout.
It is also important to note that the
objective is to run multi-sourcing tests,
mainly interoperability, functionality, and
software version tests between the supplier
and us to assure their full compliance with
the network.
Test Plant has its infrastructure, tools, and
procedures well set, which in turn supports
all training carried out by Academia Unitel,
leading to a significant cost reduction in
activities.
Cost-wise, the 231 employees from
multiple sectors involved in 19 training
activities in collaboration with Academia
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de testes Multi Vendors, que consiste na
realização de testes de interoperabilidade
entre os nós, funcionalidades e versões de
Software dos diferentes fornecedores de
forma a garantir o seu funcionamento “100%
“compliant” com a rede.
A “Test Plant” possui e disponibiliza uma
infraestrutura, ferramentas e procedimentos
bem definidos, que permitem prestar todo
o suporte necessário à Academia Unitel

na realização de formações técnicas,
contribuindo para uma considerável redução
de custos.
Para termos uma ideia da referida redução
de custos, só em 2019 foram realizadas
19 acções de formação em parceria
com a Academia, onde participaram 231
colaboradores das diversas áreas técnicas
da empresa, com uma poupança, apenas em
custos logísticos, superior a 1.2M USD.

in 2019 led to a decrease in logistical costs
upwards of 1.2M USD., in collaboration with
Academia developed in 2019.

Figura 1 – Infraestrutura da Test Plant

IMEDIATO

CURTO-PRAZO

MÉDIO/ LONGO-PRAZO

2020

2021

2022

• Réplica da rede live (90%).
•
Realização
de
testes
e
troubleshootings dos nós existentes.
• Implementação e testes de novas
funcionalidades antes de serem
implementadas na rede Live,
• Realização de workshops para
transferência de conhecimento.
• Implementação do ambiente virtual.
• Realização de upgrades de SW e HW
antes de serem implementados na rede
Live.
• Estabelecer parcerias com as
Universidades Angolanas.
• Desenvolvimento de projectos de IoT.
• Desenvolvimento de projectos de
Inteligência Artificial
•Testes de 5G

• Réplica da rede live (100%).
• Testes Multi Vendors.
• Implementação das parcerias com as
Universidades para o desenvolvimento
de projectos inovadores.
• Nada será implementado na rede Live
sem ser primeiro “implementado e
testado” na test plant.
• Implementação do Museu Unitel.
• Implementação do ShowRoom Unitel
para demonstrações de soluções
inovadoras, incluindo as desenvolvidas
na Unitel.

• Promoção regular de eventos de
inovação com foco no desenvolvimento
de novas parcerias.
• Criação de laboratórios avançados de
primeira linha, que permitam executar
com excelência, projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
• Produção de publicações tecnológicas
como um canal de difusão e interação
com a comunidade técnica, dentro e
fora da empresa.

FORMAÇÃO CONTÍNUA
Figura 2 - Roadmap
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Tendências

Tendencies

• “Parcerias
comUniversidades”

• “University Partnership”

Existindo por vezes um distanciamento entre
a formação académica e as necessidades
existentes no mercado de trabalho e
considerando que a “Test Plant” possui um
ADN intrínseco vocacionado para a formação
e desenvolvimento tecnológico, confere à
“Test Plant” a capacidade de interacção com
as Universidades Angolanas a fim de criar
programas que permitam desenvolver projectos
“inovadores” dando a possibilidade à Unitel
de introduzir novas tecnologias no mercado,
criando assim um diferencial competitivo com
impacto na sociedade, ajudando na preparação
de profissionais capacitados para contribuir para
a evolução do conhecimento do ponto de vista
científico e tecnológico, posicionando a Unitel
como líder no fomento da educação, inovação e
empreendedorismo tecnológico em Angola.

Given the disconnect sometimes felt between
academic training and the job market, the
Test Plant has, at its core, the imbued ability
to train and develop technologies and is then
able to interact with Angolan Universities to
create programs that allow for innovative
project creation and later implementation at a
market level. The goal is to create a competitive
gap, allowing for better grooming of qualified
professionals capable of contributing to Unitel’s
scientific and technological evolution to further
position Unitel as a leader that fosters education,
innovation, and technological entrepreneurship
in Angola.

• Benchmarking
“Technological Leader”
Aligned with what is already in place in
other companies abroad (NOS created NOS

Inovação), there’s a tendency to create a
Brand in and outside the company, fostering
an optimal technological environment to attain
the best Engineering graduates in order offer
them internships and attracting new talents in
the field.

• “Ready for Integration”
As the Test Plant nears its conclusion as
a Live Network’s duplicate, any Software/
Hardware upgrade, functionality rollout, and
implementation of new solutions must first be
executed and validated on the Test Plant to then
be “Ready for Integration” and move on to Live
Network.

Challenges
• “Commitment”
The Test plant is mainly aimed at training, testing
equipment, and functionalities. That being said, it
is common to change settings and parameters
on equipment, which mandates ongoing
monitoring when reverting the changes so that
the optimal test environment is preserved.
When the aforementioned is not correctly done,
or not always done, the undertaking from all
technical areas is greater to keep the Test Plant
working properly.

• “Investment”
As telecommunications become a field of
intensive and ongoing investment, and as the
country goes through an economic crisis that
requires austerity measures, it is consequently
more challenging to convince the other
business areas of the investment needs to keep
Test Plant updated and functional to lead Unitel
to the forefront of technological advancements
in the country.

• “Implementation”
New equipment and functionalities that
have more ambitious timeframes lead
certain suppliers to implement changes or
functionalities first on the Live Network before
being properly tested and implemented on the
Test Plant, which in turn puts the Live Network
in a possible risk.

• “Negotiation”
Good practices mandate that any new Software/
Hardware acquisition, negotiated by technical
areas for Live Network, must first be duplicated
on the Test Plant. This usually entails negotiation,
sometimes more challenging, with the suppliers.
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• Referência “Líder
Tecnológico”
Em linha com o que já se vê em outras
empresas no estrangeiro (tal como a NOS
que criou a NOS Inovação), existe uma
tendência na criação de uma “Marca”
que possa ser reconhecida dentro e fora
da Empresa, criando um ecossistema
tecnológico
propício
para
receber
os melhores finalistas de cursos de
Engenharias e outras áreas tecnológicas
para a realização de estágios e posterior
captação de talentos.

• “Ready for Integration”
Á medida que a “Test Plant” se for tornando
em uma réplica fidedigna da rede “Live”, todo
e qualquer upgrade de Software/Hardware,
implementação de funcionalidades e
implementação de novas soluções a
serem efetuados na rede “Live”, deverá
ser primeiro executado e devidamente
avaliados/validados na “Test Plant” antes
de receberem a indicação de “Ready for
Integration”.

Desafios
• “Compromisso”
Sendo a “Test Plant” vocacionada para
a formação e o teste de equipamentos
e funcionalidades, é usual a alteração
de parâmetros nos mais diversos
equipamentos, o que requer uma especial
atenção na hora de reverter todas as
alterações realizadas a fim de manter um
ambiente de testes funcional, o que nem
sempre acontece, o que implica um grande
compromisso das demais áreas técnicas
da empresa a fim de manter a “Test Plant”
a funcionar.

• “Investimento”
Tratando-se das telecomunicações serem
um tipo de negócio de investimento
intensivo e contínuo e estando o país no
preciso momento a passar por uma crise
económica que requer alguma austeridade,
é por vezes desafiante conseguir
convencer as demais áreas do negócio das
necessidades de investimento para manter
a “Test Plant” actualizada e funcional
posicionando a Unitel na vanguarda dos
avanços tecnológicos.

• “Implementação”
A implementação de novos equipamentos ou
funcionalidades na rede “Live” que possuam
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calendários de implementação demasiado
ambiciosos propiciam a tendência de
determinados fornecedores de implementar
primeiro essas alterações na rede “Live”,
antes das mesmas estarem devidamente
implementadas/testadas na “Test Plant” o
que acarreta riscos para a rede “Live”.

• “Negociação”
As boas práticas orientam que toda
a aquisição de Software/Hardware e
funcionalidades, negociadas pelas áreas
técnicas para implementação na rede “LIVE”
deverão, sempre que possível, contemplar a
devida replicação de equipamentos na “Test
Plant”. O que acarreta uma negociação,
que nem sempre é fácil, com os diferentes
fornecedores.

CONCLUSÃO
CONCLUSION

As “Test Plant” das operadoras móveis são centros de formação
por excelência, aumentando o nível de conhecimento técnico
dos trabalhadores o que contribui para a redução do OPEX
e ao mesmo tempo contribuem para a diminuição dos custos
de formação no exterior do país. Para além da formação,
a liberdade que a “Test Plant” nos proporciona para testar
novas funcionalidades propiciam à inovação (pesquisa,
desenvolvimento e aplicação no mercado), fazendo das “Test
Plant” verdadeiras incubadoras de inovações tecnológicas.

Mobile operators’ Test Plants are quintessentially training
centers and increase employee technical expertise, which in turn,
contributes to OPEX reduction and costs in training abroad. Along
with the training potential it brings, it also allows Unitel to explore
new functionalities (research, development, and market launch)
before going live. Test Plants are true technological innovation
incubators.

071

ENTENDENDO
OS MÉTODOS DE
SINCRONISMO EM
TELECOMUNICAÇÕES
UNDERSTANDING THE METHODS OF SYNCHRONISATION IN TELECOMMUNICATIONS
AVELINO PACA
PALAVRAS-CHAVE
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KEYWORDS: Timing,
Clock, Slip, GPS,
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RESUMO

ABSTRACT

O sincronismo de tempo entre os diversos equipamentos
é essencial para as redes de telecomunicações para
garantir o desempenho ideal e evitar a perda de pacotes,
queda de chamadas, etc, que resultam em degradação
da qualidade da experiência que afectará os serviços do
utilizador final. Aplicações críticas como as chamadas de
voz em TDM (multiplexação por divisão de tempo), VoIP,
streaming de vídeo e serviços baseados na localização
(LBS) só funcionam se existir sincronismo. Nas redes
tradicionais de telecomunicações digitais o sincronismo é
mantido empregando dois tipos de elementos: relógios de
referência primários e relógios de distribuição. O PRC ou PRS
(usando Césio ou GPS) fornece o sinal de referência para a
sincronização de outros relógios em uma rede ou secção de
uma rede. Os relógios de distribuição (chamados BITS, SSU
ou SASE, dependendo da configuração) seleccionam um dos
links de sincronização externos que actuam como referência
de sincronismo activa para os equipamentos. Esses dois
tipos de relógios atenuam o jitter e fornecem saídas de
sincronismo para todos os elementos de rede agindo como
uma infraestrutura que embora disponibilizando uma função
crítica, é muitas vezes esquecida nas redes dos operadores.

Time synchronisation between different equipment is
essential for telecommunication networks to ensure
optimal performance and avoid packet loss, dropped
calls, etc. which result in a degradation of the quality
of the experience that will affect the services of the
end user. Critical applications like voice calls in TDM
(time division multiplexing), VoIP, video streaming
and location based services (LBS) only work if there is
synchronisation. In traditional digital telecommunication
networks, synchronisation is maintained using two types
of elements: primary reference clocks and distribution
clocks. PRC or PRS (using Cesium or GPS) provides
the reference signal for synchronising other clocks
in a network or section of a network. Distribution
clocks (called BITS, SSU or SASE, depending on the
configuration) select one of the external synchronisation
links that act as an active synchronisation reference for
the equipment. These two types of clocks attenuate the
jitter and provide synchronisation outputs for all network
elements acting as an infrastructure that, although
providing a critical function, is often overlooked in the
operators' networks.

Introdução

A

necessidade de se sincronizar as redes na transmissão de
diversos tipos de dados é fundamental tendo em conta a
sua diversidade e que cada equipamento tem o seu próprio clock
interno. Um ponto fundamental para os engenheiros é saber
como sincronizar os diversos tipos de redes de modo a atender
as exigências internacionais para a manutenção da qualidade do
sinal. Com vista a um melhor entendimento como isso pode ser
feito, partimos da estrutura básica de uma rede. Normalmente as
redes elas são estruturadas na forma como mostra na figura 1, em
que existem diversos equipamentos ou nós.

Introduction

T

he need to synchronise networks in the transmission of
different types of data is fundamental considering their
diversity and that each equipment has its own internal clock. A
fundamental point for engineers is to know how to synchronise
the different types of networks in order to meet international
requirements for maintaining signal quality. In order to better
understand how this can be done, we start from the basic
structure of a network. Normally the networks are structured
as shown in Figure 1, where there are different equipment or
nodes.

Fig.1- Estrutura basica de uma rede com os respectivos nós
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Cada nó pode ser um ou mais sistemas conectados em
conjunto. Por exemplo, uma estação radio base (ERB) ou uma
estação de comutação telefônica ou centro de transmissão de
dados, constituem os nós.
A operação de cada nó é controlada por um clock que compõe
o seu coração. Esse clock pode estar dentro do próprio sistema
de telecomunicações como no caso do sistema Digital Cross
Connect (DCC) ou Stand-Alone Synchronization Equipment
(SASE). O clock do nó também é chamado Building Integrated
Timing Supply (BITS) ou Sinchronization Supply Unit (SSU).

Each node can be one or more systems connected together.
For example, a radio base station (ERB) or a telephone
switching station or data transmission centre, constitute the
nodes.
The operation of each node is controlled by a clock that makes
up its heart. This clock can be within the telecommunications
system itself, as in the case of the Digital Cross Connect
(DCC) or Stand-Alone Synchronisation Equipment (SASE)
system. The node clock is also called Building Integrated
Timing Supply (BITS) or Synchronisation Supply Unit (SSU).

Finalidade da sincronização

Purpose of synchronisation

Se considerarmos que cada nó de um sistema de telecomunicações
possui seu próprio clock, durante o processo de transmissão
podem perfeitamente ocorrer pequenas diferenças de velocidade
de funcionamento, afectando assim o sincronismo na transmissão.
Essa diferença de frequências faz com que os buffers de entrada
do sistema de telecomunicações sejam constantemente levados
a estados de overflow e underflow (transbordamento ou falta),
causando erros ou duplicação de transmissão de dados.
Esses pequenos erros, ou seja, esse fenómeno é conhecido como
“escape” ou “slips”, na terminologia técnica de telecomunicações.
Esses slips, conforme veremos mais adiante se traduzem em
“cliques” audíveis num sistema de voz sem compressão, mas em
outros sistemas eles podem ter sérias consequências, conforme
mostra a tabela abaixo.

If we consider that each node in a telecommunication system
has its own clock, during the transmission process, small
differences in operating speed can occur, thus affecting
transmission synchronisation. This difference in frequencies
causes the input buffers of the telecommunications system
to be constantly led to states of overflow and underflow
causing errors or duplication of data transmission.
These small errors are known as "escape" or "slips", in the
technical terminology of telecommunications. These slips,
as we will see later, translate into audible “clicks” in an
uncompressed voice system, but in other systems they can
have serious consequences, as shown in the table below.

TIPO DE SERVIÇO

EFEITO DOS SLIPS

VOZ (SEM COMPRESSÃO)

5% dos slips serão ouvidos na forma de cliques na transmissão

VOZ (COMPRIMIDA)

Um slip produz um clique audível

FACSIMILE (FAX)

Um slip pode fazer com que sejam saltadas várias linhas

MODEM

Um slip causa uma interrupção de funcionamento de vários segundos

VÍDEO COMPRIMIDO

Um slip faz com que sejam perdidas várias linhas da imagem. Vários slips podem congelar os frames por
vários segundos.

PROTOCOLO DA DADOS
ENCRIPTADOS

A capacidade de transmissão ficará reduzida por um slip.

Por esse motivo, é preciso cuidar da sincronização de modo a
minimizar os “slips” havendo para isso diversas técnicas a serem
empregadas. Existem meios de se calcular com precisão o número
de slips que ocorrem em função da variação da frequência do
clock, ou da diferença de sincronização.
A tabela dada a seguir, obtida a partir desses cálculos nos
mostra o número de slips esperados em função da diferença de
frequências entre os sistemas. Para exemplificar, suponha-se
que os relógios de transmissão e recepção sejam controlados
por cristais de baixa qualidade, com estabilidade de 50 partes
por milhão (5×10-5). No pior caso, ∆ f será igual a 204,8 Hz,
para frequência nominal de 2.048 MHz, o que corresponde a um
intervalo de tempo de 1,25 s entre escapes. Os mesmos cristais
acondicionados em câmaras térmicas (estabilidade de 2×10-7)
levariam a um intervalo de tempo entre escapes de 5,2 minutos
aproximadamente; padrões de Césio altamente estáveis
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For this reason, it is necessary to take care of the synchronisation
in order to minimise the “slips”, for which there are several
techniques to be employed. There are ways to accurately calculate
the number of slips that occur depending on the variation of the
clock frequency, or the difference in synchronisation.
The table given below, obtained from these calculations,
shows us the number of slips expected due to the difference in
frequencies between the systems. For example, suppose that the
transmission and reception clocks are controlled by low quality
crystals, with a stability of 50 parts per million (5 × 10-5). In the
worst case, ∆ f will equal 204.8 Hz, for a nominal frequency of
2,048 MHz, which corresponds to a time interval of 1.25 s between
escapes. The same crystals stored in thermal chambers (2 ×
10-7 stability) would lead to a time interval between escapes of
approximately 5.2 minutes; Highly stable Cesium standards (1.5 ×
10-12) would take such an interval to approximately 480 days.

(1,5×10-12) levariam tal intervalo a 480 dias, aproximadamente.
Sob o ponto de vista dos canais de sinalização, deve-se tomar
o cuidado de "desviar" as informações de sinalização antes da
transferência de relógio. Observe, no entanto, que no caso
de canal de sinalização associado, a perda de um dado é quase
sempre desprezível; e no caso de sinalização por canal comum
existe um mecanismo de proteção com códigos detectores de
erro que recupera eventuais dados perdidos.
A tabela a seguir ilustra a especificação ITU aplicável, para
conexões internacionais numa taxa de 64 kbps, com valores totais.

From the point of view of the signalling channels, care must
be taken to "divert" the signalling information before the clock
transfer. Note, however, that in the case of an associated
signalling channel, the loss of data is almost always negligible; and
in the case of common channel signalling, there is a protection
mechanism with error-detecting codes that recover any lost data.
The following table illustrates the applicable ITU specification,
for international connections at a rate of 64 kbps, with total
values.

DESEMPENHO

TAXA MÉDIA DE SLIPS

PARCELA DO TEMPO

Satisfatório para todos serviços

menor do que 5 slips/24 horas

Maior do que 98,9%

Satisfatório para serviços de voz

entre 5 slips/24 horas e 30 slips/hora

Maior do que 98,9%

Insatisfatório para todos os serviços

maior do que 30 slips/hora

Menor do que 0,1%

Distribuindo esse desempenho pelas redes envolvidas tem-se:

Distributing this performance among the networks involved has:

PARTE DA REDE

INACEITÁVEL SE MAIOR

SATISFATÓRIO SE MENOR

Internacional (2%)

0,6 slips/hora

4 slips/1000 horas

Tronco (9%)

2,7 slips/hora

18 slips/1000 horas

Local (40%)

12 slips/hora

80 slips/1000 horas

Assim, em conexões internacionais, a recomendação do ITU para
canais de 64 kbits/s é de 1 escape à cada 54 dias, aproximadamente,
valor este que decorre diretamente da utilização de padrões de
Césio (entretanto, resultados de ensaios e estudo realizados na
Bell-Northen Research, apontam como desprezíveis os efeitos
decorrentes de intervalos de tempo de 5 horas entre escapes). A
especificação ITU implica na utilização de relógio com estabilidade
relativa da ordem de 4×10-10. A estabilidade necessária ao
atendimento das recomendações para redes locais, pode ser
atingida quer pela utilização de osciladores estáveis, quer pelo
ajuste periódico de osciladores de menor qualidade. Os valores da
tabela a seguir ilustram a periodicidade de ajustes necessária para
garantir estabilidade de uma parte em 1010

Thus, in international connections, the ITU's recommendation
for 64 kbit / s channels is 1 escape every 54 days, approximately,
which results directly from the use of Cesium standards (however,
results of tests and studies carried out at Bell -Northen Research,
point out that the effects of 5-hour intervals between escapes
are negligible). The ITU specification implies the use of a watch
with a relative stability of the order of 4 × 10-10. The necessary
stability to meet the recommendations for local networks, can be
achieved either by the use of stable oscillators, or by the periodic
adjustment of lower quality oscillators. The values in the following
table illustrate the periodicity of adjustments necessary to
guarantee the stability of a part in 1010

TIPO DE CONTROLO

DESVIO/MÊS

INTERVALO DE AJUSTE

Padrão de Césio*

1,5×10-12 / 10 anos

660 anos

Padrão de Rubídio*

2,0×10-11

5 meses

Cristal alta qualidade

1,5×10-9

2 dias

Cristal média qualidade

1,5×10-8

5 horas

Cristal baixa qualidade

2,0×10-7

28 minutos

*Vide Normas G.811 e G.812 da ITU.
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O que fazer?

What to do?

A ITU possui diversas normas em que recomendações são
feitas no sentido de se melhorar o sincronismo das redes e
com isso atender as exigências de melhor qualidade de serviço.
Basicamente, essas normas podem ser atendidas com alguns
cuidados que vamos analisar a seguir:

ITU has several standards in which recommendations are made in
order to improve the synchronisation of the networks and thereby
meet the demands for better quality of service. Basically, these
standards can be met with some care that we will analyse below:

a) Centralise synchronisation through a
master clock

a) Centralizar a sincronização através de
um clock mestre

The master clock will be located in the centre of the network
so that all signals arrive at the same time on the synchronised
devices. As the devices are synchronised by the same clock,
there are no problems in the exchange of signals between them.
It is only necessary to ensure that the links are not subject to
problems that may affect synchronisation, in which case we
include long cables that may suffer variations in characteristics
with temperature. Likewise, SONET and SDH connections should
not be used as synchronisation links.
If the difference in synchronisation times in any element of the
network is greater than 18µs, that element must be synchronised
in another way, or be part of another partition (controlled by
another clock).

O clock mestre ficará localizado no centro da rede de modo
que todos os sinais cheguem ao mesmo tempo nos dispositivos
sincronizados. Como os dispositivos são sincronizados pelo
mesmo clock não existem problemas na troca de sinais entre
eles. Deve-se apenas cuidar para que os links não estejam
sujeitos a problemas que possam afectar a sincronização, nesse
caso incluímos os cabos longos que podem sofrer variações de
características com a temperatura. Da mesma forma conexões
SONET e SDH não devem ser usadas como links de sincronização.
Se a diferença de tempos de sincronização em algum elemento
da rede for maior que 18µs, esse elemento deve ser sincronizado
de outra forma, ou fazer parte de uma outra partição (controlada
por outro clock).

Clock mestre

M

Nodos
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Clock de nodo

Nodo

b) Distribuir a sincronização através de
vários clocks mestres

b) Distribute synchronisation across
multiple master clocks

Nesse caso, o que se faz é dotar a rede de um certo número de
pseudo clocks mestres, existindo, portanto, ilhas de sincronização
na rede.
A grande vantagem em se adotar esse sistema é que além de
mais fácil de implementar, como os dispositivos sincronizados
podem ficar mais perto dos clocks existem menos problemas
de slips. O melhor desempenho de um sistema que tenha esse
tipo de sincronização é obtido com o uso de clocks de Césio. No
entanto, esses dispositivos são muito caros, sendo necessários
em número elevado, conforme sugere a própria estrutura do
sistema. Um método económico de se gerar um sinal mestre de
clock é através de um receptor GPS (Global Positioning System).

In this case, what is done is to provide the network with a certain
number of pseudo master clocks, therefore there are islands of
synchronisation in the network.
The great advantage of adopting this system is that in addition
to being easier to implement, as the synchronised devices can be
closer to the clocks, there are less problems with slips. The best
performance of a system that has this type of synchronisation
is obtained with the use of Cesium clocks. However, these
devices are very expensive and are needed in large numbers, as
suggested by the system structure itself. An economical method
of generating a master clock signal is through a GPS receiver
(Global Positioning System).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Clock mestre Nodo

c) Sincronizar através de receptores GPS

c) Synchronise via GPS receivers

Os receptores GPS são pequenos e relativamente baratos,
mas para gerar a performance PRC necessária, eles devem ser
conectados a um SASE. Para se obter uma operação segura
podem ser usados dois receptores GPS em conjunto em cada nó.
O uso do GPS tem, entretanto, uma desvantagem, pois tratase de dispositivo sensível sujeito tanto à interferência como a
problemas de danos com descargas elétricas. Nesse caso, existem
clocks separados, controlados por dispositivos centralizados de
sincronização ou clocks mestres de sincronização. Cada clock mestre
controla um certo número de clocks secundários ou regionais.

GPS receivers are small and relatively inexpensive, but to generate
the necessary PRC performance, they must be connected to a
SASE. For safe operation, two GPS receivers can be used together
at each node.
The use of GPS, however, has a disadvantage, as it is a sensitive
device subject to both interference and damage problems with
electrical discharges. In this case, there are separate clocks,
controlled by centralized synchronisation devices or master
synchronisation clocks. Each master clock controls a number of
secondary or regional clocks.

PRC

Rede cooperadora

d) Sincronizar através de redes
cooperadoras

d) Synchronise through cooperating
networks

Se uma rede próxima possui sinais de clock disponíveis, eles
podem ser “emprestados” para fazer a sincronização dos
dispositivos de uma outra rede. Nesse caso, é preciso que as
redes sejam capazes de operar na mesma frequência. A vantagem
está no facto de que, as duas redes sendo sincronizadas pelo
mesmo clock, não apresentam problemas de slips.
A desvantagem do sistema está no facto de que um distúrbio no
clock mestre afecta as duas redes.

If a nearby network has clock signals available, they can be
"borrowed" to synchronise devices on another network. In
this case, the networks must be able to operate at the same
frequency. The advantage lies in the fact that the two networks
being synchronised by the same clock do not present problems
with slips.
The disadvantage of the system is that a disturbance in the
master clock affects both networks.
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A Escolha do Método

The Choice of Method

Na tabela dada a seguir temos as principais características dos
métodos de sincronização que podem ser utilizados. Deve ser
analisado caso-a-caso, e assim fazer-se a escolha certa obtendo
o melhor desempenho ao menor custo. É claro que existe a
solução híbrida, em que diversos métodos são usados ao mesmo
tempo, cada qual para um sector, conforme suas características,
conforme mostra a figura abaixo.

In the table given below we have the main characteristics of the
synchronisation methods that can be used. It must be analysed
on a case-by-case basis, so that the right choice can be made,
obtaining the best performance at the lowest cost. Of course,
there is a hybrid solution, in which several methods are used at
the same time, each for a sector, according to its characteristics,
as shown in the figure below.

Sub-redes

M

PRC

Rede
cooperadora

PLANEAMENTO

PROBABILIDADE
DE FALHAS

LINKS DE
SINCRONIZAÇÃO
NECESSÁRIOS

TAMANHO
MÁXIMO DA REDE
PARA MELHOR
CUSTO

Relativamente difícil

Grande para redes
que cubram grandes
áreas

SONET ou SDH

>40 nós

CLOCKS MESTRES
TOTALMENTE
DISTRIBUÍDOS

Muito fácil

Muito baixa

Nenhum

CLOCKS MESTRES
PARCIALMENTE
DISTRIBUÍDOS

Fácil

Baixa para subredes
pequenas

SONET ou SDH

Muito fácil

Depende da rede
cooperadora

Nenhum

Depende do custo
dos sinais usados

Fácil

Depende da rede
cooperadora

SONET ou SDH

Depende do custo
dos sinais usados

MÉTODO DE
SINCRONIZAÇÃO
CLOCK MESTRE
CENTRALIZADO

SINAIS DE CLOCK
TOTALMENTE
DISTRIBUÍDOS DE
REDE COOPERADORA
SINAIS DE CLOCK
PARCIALMENTE
DISTRIBUÍDOS DE UMA
REDE COOPERADORA
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M

M

M

CONCLUSÃO
CONCLUSION

Cada método de sincronização tem suas vantagens e desvantagens,
o que significa que não se pode indicar uma solução genérica para
o problema da sincronização.
Algumas recomendações podem ser dadas em função de alguns
casos especiais:
- Se a rede possui seu próprio link PDH, SONET ou SDH então
qualquer método pode ser usado, dependendo apenas da relação
custo/benefício.
- Se são usados tributários SONET ou SDH para sincronização os
sinais de clocks podem ser distribuídos por uma rede cooperadora.
- Se um clock mestre centralizado é usado para sincronização, é
preciso analisar os níveis de falhas para se verificar qual a melhor
estratégia a ser usada.

Each synchronisation method has its advantages and disadvantages,
which means that a generic solution to the synchronisation problem
cannot be indicated.
Some recommendations can be given according to some special
cases:
- If the network has its own PDH, SONET or SDH link then any
method can be used, depending only on the cost / benefit ratio.
- If SONET or SDH tributaries are used for synchronisation, the
clock signals can be distributed by a cooperating network.
- If a centralized master clock is used for synchronisation, it is
necessary to analyse the failure levels to see which is the best
strategy to be used.
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Introdução

E

nquanto o mundo celebrava a
passagem de ano de 2019 para 2020,
a região de Wuhan, na China começava
a ser assolada por um vírus altamente
perigoso e mortal que ataca o sistema
respiratório, pertencente à família dos
coronavírus, um grupo que reúne desde
agentes infecciosos que provocam
sintomas de gripe comum, até outros
com manifestações mais graves
da doença como dificuldade de
respirar.
Embora o epicentro da doença
tenha ocorrido em Wuhan, Província
de Hubei na China, onde foram
reportados inicialmente a maior parte
dos casos, rapidamente se espalhou
pelo mundo, tendo obrigado a OMS
(Organização Mundial da Saúde) no dia
30 de janeiro de 2020 a declarar como
uma emergência de saúde pública global
e no dia 11 de março de 2020, finalmente
declarado pandemia (epidemia em escala
mundial).
Passados 16 dias, precisamente no dia

Introduction

27 de Março de 2020, quando Angola ainda
registava apenas 4 casos da doença, o
Presidente de Angola decretou o Estado de
Emergência Nacional, com vista a prevenir e
controlar a propagação do vírus, que fazia as
suas inúmeras vítimas em todo mundo.

A resposta inicial da Unitel
Desde meados de janeiro de 2020 que a Unitel
definiu uma estratégia de acompanhamento da
situação epidemiológica global e comunicação
para alertar os seus colaboradores sobre
a ameaça do novo coronavírus, mais tarde
designado por covid-19. Foi então que no dia
28 de janeiro de 2020 publicamos a primeira
comunicação no Geral com informações
sobre a doença, principais sintomas, formas
de transmissão e as medidas de prevenção e
de biossegurança que deviam ser adoptados
por todos os colaboradores, de modo a
travarmos a covid-19 na Unitel.
O Plano de Continuidade da Unitel para
resposta ao cenário de pandemia, baseou-se
em dois pilares principais: A protecção das
pessoas e a continuidade do negócio.

• Protecção das pessoas
À medida que acompanhava a situação
epidemiológica do mundo, de África e
de Angola, a Unitel entendeu que mais e
rigorosas medidas precisavam ser tomadas,
tendo sido postas em práticas as seguintes:
- Elaboração e divulgação de um Manual
Corporativo sobre a Covid-19, com respostas
as perguntas mais frequentes sobre a doença
e um conjunto de procedimentos internos;
- Envio semanal de um comunicado sobre
as medidas de prevenção e a evolução
epidemiológica global e nacional;
- Instalação de dispensadores de álcool gel
em todas as suas instalações;
- Recurso à tecnologia para reuniões
e encontros de trabalho, sendo as
presenciais com um máximo de 4
pessoas;
- Proibição de viagens de serviço
nacionais e internacionais;
- Não recomendação para as viagens
pessoais nacionais e internacionais;
- Proibição de entrada de visitantes nas
instalações;
- Procedimentos de quarentena obrigatória
para os que regressassem de Países
afectados;
- Limitação de pessoas e distanciamento
obrigatório nas nossas Lojas;
- Campanha massiva de utilização de meios

A

s the world celebrated the passing
of the year from 2019 to 2020, the
Wuhan region in China was beginning to be
plagued by a highly dangerous and deadly
virus that attacks the respiratory system,
belonging to the family of coronaviruses, a
group that brings together infectious agents
that cause symptoms of common flu, even
others with more severe manifestations of
the disease such as difficulty breathing.
Although the epicentre of the disease
occurred in Wuhan, Hubei Province in
China, where most cases were initially
reported, it quickly spread around the
world, having forced WHO (World Health
Organization) on January 30th, 2020 to
declare as a global public health emergency
and on March 11th, 2020, finally declared a
pandemic (epidemic on a global scale).
After 16 days, precisely on March 27th,
2020, when Angola still registered only
4 cases of the disease, the President of
Angola decreed the State of National
Emergency, with a view to preventing and
controlling the spread of the virus, which
was taking countless victims worldwide.

Unitel’s initial response
Since mid-January 2020, Unitel has
defined a strategy for monitoring the
global epidemiological situation and
communication to alert its employees
to the threat of the new coronavirus,
later called covid-19. It was then that
on January 28th , 2020 we published
the first communication in the General
with information about the disease, main
symptoms, forms of transmission and
prevention and biosafety measures that
should be adopted by all employees, in order
to stop the covid-19 at Unitel.

• Protection of People
As it monitored the epidemiological situation
in the world, Africa and Angola, Unitel
understood that more and more rigorous
measures needed to be taken, with the
following practices being put into practice:
- Elaboration and dissemination of a
Corporate Manual on Covid-19, with answers
to the most frequently asked questions about
the disease and a set of internal procedures;
- Weekly dispatch of a statement on
prevention measures and global and national
epidemiological developments;
- Installation of alcohol gel dispensers in all
its facilities;

- Use of technology for meetings and work
meetings, with face-to-face meetings with a
maximum of 4 people;
- Prohibition of national and international
service trips;
- No recommendation for national and
international personal travel;
- Prohibition of visitors entering the
premises;
- Mandatory quarantine procedures for
those returning from affected countries;
- Limitation of people and mandatory
distance from our Stores;
- Massive campaign for the use of digital
media for services by our customers;
- Provision of biosafety materials to protect
people;
- Holding workshops to clarify the pandemic
and preventive measures;
After the implementation of telework,
employees in quarantine, telework or
layoffs were contacted by the Work
Psychology team to provide guidance,
advice and help to prevent and manage any
psychosocial issues caused or aggravated
by this unexpected situation, such as
dealing with new reality and the challenges
of confinement, how to manage family and
work in the same environment, how to
help elderly family members and children,
how to sleep better, how to avoid anxiety,
depression, how to have a balanced diet
and how to have a better well- well-being
and quality of life in this critical phase,
where it was possible to monitor about 426
employees.

• Business Continuity
A pandemic can cause the absence of a very
high number of employees, because they
have become ill, because they belong to risk
groups or because they have a responsibility
to care for others. The group of people
affected may have collaborators who are
specialists in certain activities or systems.
Business continuity aims to help
prepare the company to be able to
continue providing services and support
to our customers, even in the absence of
employees.
Unitel was able to respond quickly to
this challenge. All Unitel Directorates
collaborated in the identification of the
most important operational activities which could not be interrupted - and in the
adjustment of the way of working, so that
these activities could be carried out from
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digitais para serviços por parte dos nossos
clientes;
- Fornecimento de materiais de biossegurança
para protecção das pessoas;
- Realização de workshops de esclarecimento
sobre a pandemia e as medidas de prevenção;
Depois da implementação do teletrabalho,
os
colaboradores
em
quarentena,
teletrabalho ou dispensa laboral foram
contactados pela equipa de Psicologia
do Trabalho para prestar orientação,
aconselhamento e ajuda para prevenir e gerir
todas as questões psicossociais causadas
ou agravadas por essa situação inesperada,
como lidar com a nova realidade e os desafios
do confinamento, como gerir a família
e o trabalho no mesmo ambiente, como
ajudar familiares idosos e crianças, como
dormir melhor, como evitar a ansiedade,
a depressão, como ter uma alimentação
equilibrada e como ter um melhor bemestar e qualidade de vida nesta fase crítica,
onde foi possível acompanhar cerca de 426
colaboradores.

• Continuidade de Negócio
Uma pandemia pode provocar a ausência
de uma quantidade muito elevada de
colaboradores, por terem ficado doentes,
por pertencerem a grupos de risco ou por
terem a responsabilidade de cuidar de
terceiros. No grupo de pessoas afectadas
podem estar colaboradores especialistas em
determinadas actividades ou sistemas.
A continuidade de negócio tem como
objectivo ajudar a preparar a empresa para
ser capaz de continuar a disponibilizar
os serviços e o suporte aos nossos
clientes, mesmo no caso de ausência de
colaboradores.
A Unitel foi capaz de responder rapidamente
a este desafio. Todas as Direcções da
Unitel colaboraram na identificação das
actividades operacionais mais importantes –
que não poderiam ser interrompidas – e no
ajuste da forma de trabalhar, para que estas
actividades pudessem ser realizadas a partir
de casa, com equipas reduzidas ou modelo
de turnos rotativos.

• Teletrabalho
Na segunda metade do mês de março, a
preocupação crescia com as pessoas e com a
forma de trabalho presencial nos escritórios.
Com vista a mitigar o risco da transmissão
massiva e proteger as pessoas na Unitel,
e em obediência ao decreto lei sobre o
Estado de Emergência, foram identificados
todos os colaboradores com condições de
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home, with reduced teams or a model of
rotating shifts.

• Teleworking
In the second half of March, the concern grew
with people and with the way of working in the
offices. In order to mitigate the risk of mass
transmission and protect people at Unitel,
and in compliance with the decree law on the
State of Emergency, all employees with risk
conditions were identified (old age, chronic
pathologies, pregnant women and mothers
with children below 12 years old) and released
from their professional activities, many of
whom can work from home. On the other
hand, all the others that their functions can be
performed remotely, were prepared to be in
telework, significantly reducing the physical
presence of people in our facilities.
The preparation of Teleworking went
through a survey of the technical conditions
of the employees to perform their duties
from home. DSI played an important role
in this phase, accelerating the preparation
and assignment of service laptops and
even helping employees to prepare their
own computers so that they can perform
their functions remotely. Also noteworthy
is the DRH, which quickly adjusted internal
processes to support employees. A specific
Guide was developed with procedures for
proper execution, change management and
adaptability to the new work regime, with a
primary focus on occupational health and
safety issues, with a view to keeping the
workforce motivated, safe and properly
oriented to continue to produce from home,
while protecting themselves and their
families from the Covid-19.
Telework was gradually activated at Unitel
during the week of March 23rd. Now, several
months after activation, it is possible to
verify that people and teams have quickly
adapted to work remotely, using the various
tools provided by the company.
The credit goes to all employees who,
through their efforts and the values of
the Collaboration, Commitment and Trust
of SOMOS UNITEL! managed to keep the
company continuing to provide services to
customers.

•People management
and set up of processes
In terms of people management, preparation
for responding to Covid-19 began with the
creation of communication channels to send
information on quarantines, medical reports,
information on pregnant women, doubts about
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risco (idade avançada, patologias crónicas,
gestantes e mães com filhos abaixo de 12
anos) e dispensados das suas actividades
profissionais, podendo muitos deles
trabalhar a partir de casa. Por outro lado,
todos os outros que as suas funções podem
ser desempenhadas remotamente, foram
preparadas para estar em teletrabalho,
diminuindo significativamente a presença
física das pessoas nas nossas instalações.
A preparação do Teletrabalho passou por
um levantamento das condições técnicas
dos colaboradores para desempenharem
as suas funções a partir de casa. A DSI
teve uma participação importante nesta
fase, acelerando a preparação e atribuição
de laptops de serviço e até ajudando os
colaboradores a prepararem os seus
computadores próprios para poderem
realizar as suas funções remotamente.
Destaque também para a DRH que ajustou
rapidamente os processos internos para
suportar os colaboradores. Foi desenvolvido
um Guia específico com procedimentos para
execução adequada, gestão da mudança e
adaptabilidade ao novo regime de trabalho,
com foco principal para as questões de
saúde e segurança no trabalho, com vista a
manter a força de trabalho motivada, segura
e devidamente orientada para continuar a
produzir a partir de casa, ao mesmo tempo
que se protegem e protegem as suas famílias
da covid-19.
O Teletrabalho foi activado de forma
gradual na Unitel durante a semana de
23 de março. Agora, vários meses após a
activação, é possível verificar que as pessoas
e as equipas adaptaram-se rapidamente a
trabalhar remotamente, usando as várias
ferramentas disponibilizadas pela empresa.
O mérito é de todos os colaboradores
que, através do seu esforço e dos valores da
Colaboração, Compromisso e Confiança do
SOMOS UNITEL! conseguiram fazer com que
a empresa continue a prestar os serviços aos
clientes.

• A gestão das pessoas
e os processos montados
No âmbito da gestão das pessoas, a
preparação para a resposta ao Covid-19
começou com a criação de canais de
comunicação para envio de informação
sobre quarentenas, relatórios médicos,
informação sobre gestantes, dúvidas sobre
Covid-19 e justificação do absentismo.
A estratégia incidiu em 3 áreas:
identificação das gestantes, gestão das
quarentenas e gestão dos doentes crónicos.
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Uma das tarefas mais difícil e complexa
foi a de em menos de 5 dias compilar a
lista de todas as gestantes da empresa. Um
processo complicado, pois a maior parte
das colaboradoras grávidas, por motivos
culturais não informam as chefias. A Direcção
de Recursos Humanos recebe justificativos
médicos, mas não tem informação sobre o
número de gestantes na empresa e a fase da
gestação. Muitas gestantes encontravamse fora do país, outras já estavam de baixa
médica. Este processo foi importante
para determinar o número de baixas que
a empresa iria ter durante o Estado de
Emergência. Consideramos a recção das
gestantes sobre a dispensa laboral diferente
de acordo com a função e área de actuação. A
maioria das gestantes do Pelouro Comercial
não reagiram bem, porque teletrabalho
para Assistentes de loja não é possível.
As colaboradoras gestantes do Pelouro
Técnico utilizam computadores portáteis
e trabalham remotamente com todas as
ferramentas corporativas fora da empresa,
devido a natureza do seu trabalho. Neste
caso as reações não foram tao negativas,
pois teletrabalho não é uma novidade! Nos
restantes Pelouros, a realidade já é diferente.

Covid-19 and justification for absenteeism.
The strategy focused on 3 areas: identification
of pregnant women, quarantine management
and management of chronic patients.
One of the most difficult and complex tasks
was to compile the list of all pregnant women in
the company in less than 5 days. A complicated
process, as most pregnant employees, for
cultural reasons, do not inform their managers.
The Human Resources Department receives
medical justifications but, has no information
on the number of pregnant women in the
company and the stage of pregnancy. Many
pregnant women were abroad, others were
already on sick leave. This process was
important in determining the number of
casualties the company would have during the
State of Emergency. We consider the reception
of pregnant women about dismissal from
work different according to the function and
area of action. Most pregnant women in the
Commercial Department did not react well,
because teleworking for store assistants is not
possible. Pregnant employees of the Technical
Department use portable computers and work
remotely with all corporate tools outside the
company, due to the nature of their work. In
this case the reactions were not so negative,

Muitos técnicos não utilizam computadores
portáteis.
Para a gestão das quarentenas foi
determinado que todos os colaboradores
que estivessem estado numa região afectada
pela pandemia (a pedido de Directores alguns
colaboradores iniciaram a quarentena antes
da data indicada) a partir de 18 de março,
deveriam contactar a DRH. De forma a
controlar a quarentena foi exigida a partilha
do talão de embarque do regresso ao país ou
carimbo de entrada ao país no passaporte e
foi informado aos Gestores que o período de
quarentena seria contabilizado desde o dia
de chegada ao país.
Os colaboradores foram acompanhados
durante este período pelo médico
conselheiro da ISOS. O regresso ao trabalho
foi considerado no 15.º dia ou o dia útil
imediatamente a seguir, e de acordo com
o seu horário de trabalho. A quarentena
foi alargada para colaboradores que não
viajaram, mas estiveram em contacto
directo com viajantes de países de regiões
afectadas pela pandemia. A Loja do Porto
de Luanda por exemplo, teve a equipa em
quarentena preventiva porque um elemento
informou a chefia que teve contacto com um
viajante. Notamos muita responsabilidade
e preocupação pelo bem-estar dos
colegas por parte dos colaboradores,
muitos disponibilizaram o seu apoio,
principalmente os que foram surpreendidos
pela necessidade de realizarem quarentena
domiciliar.
A DRH faz o aconselhamento e
acompanhamento dos colaboradores com
doenças prolongadas que fazem parte
do Programa de Vigilância Médica. Neste
processo teve a responsabilidade de receber

as teleworking is not new! In the remaining
areas, the reality is already different. Many
technicians do not use portable computers.
For the management of quarantines, it was
determined that all employees who were in
a region affected by the pandemic (at the
request of Directors, some employees started
quarantining before the indicated date), starting
on March 18th, should contact the DRH. In order
to control the quarantine, it was required to
share the return ticket to the country or entry
stamp to the country in the passport and the
Managers were informed that the quarantine
period would be counted from the day of arrival
in the country.
The employees were monitored during this
period by the ISOS medical adviser. Return
to work was considered on the 15th day or
the next working day, and according to your
working hours. The quarantine was extended to
employees who did not travel but were in direct
contact with travellers from countries in regions
affected by the pandemic. The Loja do Porto de
Luanda, for example, had the team in preventive
quarantine because an element informed the
leadership that he had contact with a traveller.
We noticed a lot of responsibility and concern
for the well-being of colleagues on the part of
employees, many of them made their support
available, especially those who were surprised
by the need to perform home quarantine.
DRH provides counselling and monitoring of
employees with prolonged illnesses that are
part of the Medical Surveillance Program. In
this process, he was responsible for receiving
medical reports from employees who were
then sent to Unitel's health provider ISOS.
After analysing each report, the health provider
confirmed whether the pathology could be
considered in the group of chronic patients

and the information was channelled to the
employee and the head, always safeguarding
the employee's privacy.
In March, 66 employees were dismissed who
presented medical reports approved by ISOS.
It is important to note that the group that most
resisted in relation to the dismissal was the
group of chronic patients followed up in the
Medical Surveillance Program. In these cases,
psychological preparation was carried out with
employees and managers to adapt them to
the new reality that would be teleworking. We
inform these employees that they are in a high
risk epidemiological condition, they are more
likely to contract the virus.
The statement released on March 17th
raised many doubts, the HR Business Partner
telephone terminals were flooded with calls
from employees. In order to clarify all doubts
and issues, meetings were held with the
directorates with more employees distributed
throughout the country such as DVS, DFI and
DOS who, due to the restrictions imposed by the
pandemic, had to adapt their work plans to the
new reality.
Still, employees were in a lot of doubt, panic
and in some cases anxiety. Social networks
disseminated false information without
scientific basis. Our close relationship with
the Health Provider made it possible to
clarify many issues. Coronavirus Clarification
workshops were organized. The first workshop
had as a target group the secretaries of the
Directorates because they are the first vehicle
of information for the Directorates, the rest
were made through the self-registration system
at the Academy's facilities and at the Luanda
Sul Switching Centre. These workshops helped
a lot to demystify Covid-19. The information
provided by ISOS was presented with statistics,
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os relatórios médicos dos colaboradores que
de seguida eram enviados para o provedor de
saúde da Unitel a ISOS. Após análise de cada
relatório, o provedor de Saúde confirmava
se a patologia poderia ser considerada no
grupo de doentes crónicos e a informação
era canalizada ao colaborador e chefia,
salvaguardando sempre a privacidade do
colaborador.
No mês de março foram dispensados 66
colaboradores que apresentaram relatórios
médicos aprovados pela ISOS. Importante
realçar, que o grupo que mais resistência fez
em relação à dispensa, foi o grupo de doentes
crónicos acompanhados no Programa de
Vigilância médica. Nestes casos foi feito uma
preparação psicológica com os colaboradores
e chefias para os adaptar à nova realidade
que seria o teletrabalho. Informamos estes
colaboradores que se encontram na condição
epidemiológica de alto risco, são mais propensos
a contrair o vírus.
O comunicado divulgado no dia 17 de
março gerou muitas dúvidas, os terminais
telefónicos do HR Business Partner
foram inundados com telefonemas de
colaboradores. De forma a esclarecer todas
as dúvidas e questões foram realizados
encontros com as direcções com mais
colaboradores distribuídos pelo país como a
DVS, a DFI e a DOS que devido às restrições
impostas pela pandemia, tiveram que adaptar
os seus planos de trabalho à nova realidade.
Ainda assim, os colaboradores estavam
com muitas dúvidas, pânico e em alguns
casos ansiedade. As redes sociais
disseminavam informações falsas e sem
fundamentos científicos. A nossa relação
de proximidade com o Provedor de Saúde,
permitia esclarecer muitas questões. Foram
organizados workshops de Esclarecimento
sobre o Coronavírus. O primeiro workshop
teve como grupo alvo as secretárias das
Direcções porque são o primeiro veiculo de
informação para as Direcções, as restantes
foram feitas no sistema de auto-inscrição
nas instalações da Academia e no Centro de
Comutação Luanda Sul. Estes workshops
ajudaram muito a desmistificar o Covid-19.
A informação disponibilizada pela ISOS, foi
apresentada com estatísticas, com informação
clinica. Muitos entraram para os workshops
inseguros sobre a capacidade de gestão dos
testes Covid-19 por parte das autoridades
locais. A ISOS esclareceu que a OMS estava a
acompanhar o processo de testagem e os kits
foram certificados e doados ao governo de
Angola pela OMS. Estas sessões foram muito
úteis para passar informação sobre o vírus
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e processos implementados pelo Governo.
No final o feedback dos colaboradores
que participaram foi muito bom. Notamos
colaboradores mais calmos e conscientes
das medidas de prevenção-higienizar as
mãos frequentemente, distanciamento de
pelo menos 1 metro durante as reuniões de
trabalho, durante o horário de almoço, evitar
contacto directo com colegas. O espirito
Unitel e a cultura corporativa, teve que sofrer
algumas adaptações…este processo não foi
tão complexo pois a Comunicação fez muitas
campanhas de sensibilização e foi facilmente
aceite pelos colaboradores.
A evolução da Pandemia a nível
mundial, causou cancelamento de voos
e encerramento de fronteiras. Muitos
colaboradores da Unitel encontravam-se
em férias fora do país, sem possibilidade
de regressar ao país. Alguns colaboradores
regressaram de destinos internacionais, mas
não tiveram oportunidade de acompanhar os
comunicados e procedimentos.

with clinical information. Many entered unsafe
workshops on the ability of local authorities
to manage Covid-19 tests. ISOS clarified that
WHO was following the testing process and
the kits were certified and donated to the
government of Angola by WHO. These sessions
were very useful to pass on information about
the virus and processes implemented by the
Government. In the end, the feedback from
the employees who participated was very
good. We notice employees who are calmer
and more aware of preventive measures - hand
hygiene, distance of at least 1 meter during
work meetings, during lunch hours, avoid direct
contact with colleagues. The Unitel spirit and
the corporate culture, had to undergo some
adaptations ... this process was not so complex
as the Communication carried out many
awareness campaigns and was easily accepted
by employees.
The evolution of Pandemic worldwide, caused
cancellation of flights and closure of borders.
Many Unitel employees were on vacation outside

Com o aumento de casos covid-19 em
Angola, o governo decretou Estado de
Emergência no dia 27 de março. A circulação
dos colaboradores poderia ser feita apenas
com Declarações da Unitel e credenciais do
INACOM. Pela natureza das suas funções,
algumas áreas não puderam estar em
teletrabalho: as lojas da Unitel continuaram
a funcionar com horário reduzido e áreas
técnicas como a Supervisão de rede e a
Manutenção. Outro grande desafio foi a
emissão simultânea de 2100 declarações
para a movimentação da força de trabalho
que continuava a ter que se deslocar
durante a vigência do Estado de Emergência.
Este processo de emissão de declarações
era realizado quinzenalmente, de acordo
com as mudanças nos Decretos-Lei. Muitas
vezes a implementação das alterações do
conteúdo das Declarações em sistema, não
era feita em tempo útil as Declarações eram
elaboradas manualmente. Caso contrário
os colaboradores corriam risco de serem
interpelados pela Polícia, com penalizações.
A gestão de pessoas e processos é
dinâmica e ao longo da Pandemia do
Coronavírus, o HR Business Partner adaptou
os seus comunicados às necessidades e
dúvidas dos colaboradores. Questões como
a justificação das ausências e os impactos

em salários e subsídios. Os colaboradores
estavam na 3ª semana de teletrabalho e o
próximo passo foi a preparação das FAQ`S
Covid-19 que foi divulgado nos canais
habituais de comunicação no dia 14 de abril.
A Pandemia Coronavírus alterou o modus
operandis da Unitel, dos nossos processos
e gestão de pessoas. Este processo de
mudança é continuo e dinâmico e requer
flexibilidade por parte dos colaboradores
e chefias e a sociedade em geral. O nosso
próximo desafio enquanto HR Business
Partner será adaptar as equipas ao regresso
ao trabalho, trabalhar em segurança e manter
a produtividade elevada!

Daqui para a frente…

the country, unable to return to the country.
Some employees returned from international
destinations but did not have the opportunity to
follow the announcements and procedures.
With the increase in covid-19 cases in Angola,
the government decreed a State of Emergency
on March 27th. The circulation of employees
could be done only with Declarations from
Unitel and credentials from INACOM. Due to
the nature of their functions, some areas could
not be telecommuting: Unitel stores continued
to operate at reduced hours and technical areas
such as network supervision and maintenance.
Another major challenge was the simultaneous
issuance of 2,100 declarations for the movement
of the workforce that continued to have to move
during the State of Emergency. This process of
issuing declarations was carried out fortnightly,
in accordance with the changes in Decree-Laws.
Often the implementation of changes to the
content of the Declarations in the system, the
Declarations were not made in due time, they
were prepared manually. Otherwise, employees
were at risk of being questioned by the police,
with penalties.
The management of people and processes
is dynamic and throughout the Coronavirus
Pandemic, the HR Business Partner adapted
its communications to the needs and doubts
of employees. Issues such as justification of
absences and impacts on wages and subsidies.
The employees were in the 3rd week of
teleworking and the next step was the preparation
of the FAQ`S Covid-19, which was published on
the usual communication channels on April 14th.
The Coronavirus Pandemic changed Unitel's
modus operandis, our processes and people
management. This change process is continuous
and dynamic and requires flexibility on the part
of employees and managers and society in
general. Our next challenge as an HR Business
Partner will be to adapt teams to return to work,
work safely and maintain high productivity!

From now on…

Não é possível antever a evolução do cenário
de pandemia que se vive em Angola e no
mundo. Da mesma forma, é difícil antecipar o
que a Unitel fará, em resposta a este cenário.
O que sabemos é que os pilares de Protecção
de Pessoas e Continuidade de Negócio vão
continuar a ser as prioridades da Unitel e
que a empresa, como um todo, vai continuar
a acompanhar a situação epidemiológica
do mundo, da região e do País e prepararse para dar a melhor resposta possível.

It is not possible to foresee the evolution
of the pandemic scenario experienced
in Angola and in the world. Likewise, it is
difficult to anticipate what Unitel will do in
response to this scenario.
What we know is that the pillars of People
Protection and Business Continuity will
continue to be Unitel's priorities and that
the company, as a whole, will continue to
monitor the epidemiological situation in
the world, the region and the country and
prepare to give the best possible answer.

SOMOS UNITEL!

WE ARE UNITEL!
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BOLSAS DE ESTUDO
“MULHERES PARA
O FUTURO”
SCHOLARSHIP PROGRAM “WOMEN FOR THE FUTURE”
CECÍLIA FERNANDES
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Introdução

A

Educação é sem dúvida um pilar determinante para
qualquer sociedade, assim como para a manutenção e
desenvolvimento da humanidade. Noutro âmbito, o equilíbrio do
género e empoderamento da mulher constituem preocupação
de várias organizações internacionais que dedicam a estes temas
bastantes recursos nos diferentes níveis de actuação. As Nações
Unidas, na definição dos 17 ODS - Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, agenda 2030; dedicam os números 4 e 5, à “Assegurar
a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” e à
“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres
e meninas”.
Nas economias emergentes, a educação de meninas e mulheres
melhorou acentuadamente nos últimos anos, sugerindo que
actualmente elas estejam mais preparadas para aproveitar as
mudanças na demanda por mão de obra. No entanto, ainda
há grandes lacunas de género na educação e, mais ainda,
nas habilidades que as mulheres precisarão ter. Em países de
renda baixa e média-baixa, como a Índia, onde mais de 60% das
mulheres empregadas trabalham na agricultura e tendem a ter
habilidades limitadas que podem ser difíceis de adaptar, é provável
que a transição para novas funções e sectores seja altamente
desafiadora. Mais do que nunca, as mulheres precisam abraçar
a aprendizagem ao longo de toda a vida, da escola ao mundo do
trabalho.

Breve Descrição
Dentro da estratégia de actuação da Unitel no âmbito da
responsabilidade corporativa, existem 5 pilares principais
(Saúde, Educação, Empoderamento económico, Artes e
Cultura e Desporto), alinhados com os ODS acima referidos.
Paralelamente a outras iniciativas do pilar "Educação", surge
o programa de bolsas de estudo "Mulheres para o Futuro" que
visa a promoção da igualdade do género nas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) em Angola e contribuir para o
aperfeiçoamento das competências das mulheres angolanas no
ramo das TIC.
O programa foi lançado em Outubro de 2018 e disponibiliza 50
bolsas de estudo anuais à jovens mulheres, para frequência do
Ensino Superior em Angola nas áreas de engenharias Electrotécnica,
Telecomunicações, Informática, Redes, Electromecânica,
Mecatrónica ou Electrónica, Ciência da Computação. Estas jovens
devem apresentar uma performance igual ou superior a 14 valores
no Ensino Médio e manter a mesma performance durante todo
o período de frequência do Ensino Superior Universitário. As
candidatas beneficiam de pagamento de propina, feito directamente
à Universidade, subsídio de complemento de bolsa, subsídio para
bibliografia obrigatória. As bolseiras com aproveitamento final de
16 valores ou acima, beneficiam de um acesso directo ao programa
interno de estágios Top Students; As bolseiras com resultado igual
ou superior a 75% no final do estágio terão contrato de trabalho com
a Unitel. Outro benefício extraordinário e que agrega bastante valor
a este programa é a mentoria individual feita por colaboradores
voluntários da Unitel à cada bolseira, para orientação académica
e de carreira.

Introduction

E

ducation is one of the most important pillars of any society and
for humankind's development.
Having said that, the current gender balance and women
empowerment reflect a concern from multiple international
organizations that allocate plenty of resources to this topic and at
different levels of intervention.
The United Nations, on the 17 SDG - Sustainable Development Goals,
items number 4 and 5 of 2030 agenda, state “assuring an inclusive,
equal and quality based access to education, promote learning
opportunities throughout everyone’s lives” and also to “Reach full
gender equality and empower women and girls alike”. Women and
girl’s education have improved substantially in the last few years
in developing countries, suggesting a now better preparedness in
taking advantage of the changes in demand in labor forces. Despite
the noticeable changes for the better, there are still large gaps in
gender education and skills that women will need to have.
In low and medium-income countries, such as India, where more
than 60% of employed females work in agriculture and have limited
general workplace skills, the adaptation is more difficult and any
changes in working sectors will prove to be difficult. Now, more than
ever, women need to embrace life long learning, from school to the
workplace.

Brief Description
Within Unitel’s action plan in corporate responsibility, there are
5 main pillars (Health, Education, Economic Empowerment, Arts,
Culture and Sports), aligned with the above mentioned SDG. Along
with other initiatives from the Education pillar, Unitel opened
the “Women for the Future” student scholarship which is meant
to bolster and promote gender equality in Communication and
Information Technologies (CIT) in Angola and contribute to the
ongoing skill improvement of Angolan women in the CIT areas.
Having launched in October 2018, Unitel provide 50 annual
scholarships to young women to attend university education in
courses such as Electro technical Engineering, Telecommunications
Engineering, Computer Engineering, Network Engineering,
Electromechanical Engineering and Computing Science. These
applicants must have the average grading of 14 and above in
High School and keep that same performance throughout their
University Education course. The applicants will benefit from a
full ride, including paid tuition, made directly to the University,
scholarship subsidy complement and obligatory bibliography
subsidy. The scholarship holders with average grading of 16 and
above will further benefit from direct access to the Top Students
internship program. The holders of results of 75% or higher will have
a direct working contract with Unitel. Another meaningful boon,
which adds value to the program, is the individual mentorship from
Unitel’s employees that volunteer to help each scholarship holder
for guidance, both academically and career wise.

Challenges
The new automation and A.I. technologies era that society is
experiencing offers new job opportunities, aside from new paths
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Desafios
A era da automação, e as tecnologias baseadas em Inteligência
Artificial oferecem novas oportunidades de trabalho, além
de novos rumos para o avanço econômico. Para as mulheres,
entretanto, isso se traduz em novos desafios, que se somam
àqueles que já enfrentam há muito tempo. É possível que entre 40
milhões e 160 milhões de mulheres precisem mudar de trabalho
até 2030, muitas vezes assumindo funções de maior qualificação.
Para resistir a essa ruptura, as mulheres (e os homens) precisam
de habilidades, mobilidade e conhecimentos de tecnologia. No
entanto, as mulheres enfrentam barreiras já estabelecidas em
todas essas áreas e precisarão de um apoio específico para
avançar no mundo do trabalho.
Uma questão que não pode ser ignorada primordialmente na
realidade Africana, é o papel da jovem mulher que desde muito cedo
foi segregada e relegada a um plano periférico completamente
distinto da realidade e dinâmica mundial. Nesse sentido a
orientação acadêmica acaba por ser afectada e influenciada para
um percurso que leva a carreiras tradicionalmente seguidas por
mulheres, em muitos casos, sem alteração de paradigma.
Face a estrutura deficiente do ensino de base, ausência
de conhecimento prático por carência de laboratórios de
experimentação, acesso bastante limitado ou equitativo a
conteúdos educacionais específicos, pouca ou nenhuma
exposição dos estudantes a fóruns que abordam as grandes
tendências e a inovação, transformação digital, enfim,
circunstância vivida já por estudantes de outros Países, incluindo
referências na África Austral. A título de exemplo de desafios
específicos, temos a questão do processo de candidaturas que
para encontrar 50 bolseiras dentro do perfil traçado, partimos de
um universo de cerca de 700 a 1000 candidaturas iniciais. Existem
também questões ligadas essencialmente ao fraco entendimento
e dificuldades no ambiente familiar de algumas bolseiras, que em
alguns casos muito sensíveis é necessário fazer uma gestão de
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and economic advancements. Meanwhile, to women in general,
this translates to new challenges, adding to those that women
have already been facing for a long time. It is possible that
between 40 million to 160 million women may need to change
jobs until 2030 and in many cases assuming new responsibilities
with higher qualifications needed. In order to adequately address
societal changes and needs, women (and men) need to acquire
new skills, mobility and technological understanding. These areas
present obstacles already in place and women will need specific
support in order to progress in the work environment.
Africa’s reality tends to lead young women to a path of
segregation and to a peripheral nature in the work environment
that is completely different from the dynamic and reality of the
rest of the world. The academic careers of women in Africa are
largely impaired and influenced and tend to lead them to careers
traditionally pursued by women only, which in many cases, do not
lead to a change in paradigm.
Given the lacking education, absence of practical knowledge by
lack of experimental labs, limited access to specific educational
content, little or no contact from students with forums that
approach themes of innovation, tendencies and digital changes
will force the current paradigm to continue, unlike students
from other countries, including Southern African ones. As an
example of the current specific challenges faced, to choose
the 50 scholarship holders, Unitel had only access to 700 to
1000 initial applicants.
There are also matters related
to the poor understanding and feeble home environment from a
few scholarship holders. Some of the cases require expectation
management with the families, explaining Unitel’s investment
under the “Women for Future” banner and that the focus is on
academic and career development and not a means of financial
sustainability of the family unit.
The above mentioned state of things can be changed quite

expectativas junto da família da beneficiária, fazendo-os perceber
que o investimento feito pela UNITEL no âmbito do “Mulheres
para Futuro” tem como objectivo o desenvolvimento académico
e de carreira, não sendo objectivo imediato garantir o sustento
do agregado familiar.
Felizmente, todo o quadro acima referido pode ser alterado
de forma significativa, com iniciativas e políticas ajustadas que
promovam a inclusão de jovens mulheres nas áreas das TIC´s,
tanto para o percurso académico quanto para pequenos negócios
com recurso a soluções digitais.

Tendências
Fontes apontam alguns objectivos a alcançar até 2030,
salientando a União Africana que visa:
-Criar um mercado único digital em África;
-Todos os cidadãos deverão estar digitalmente habilitados e
capazes de aceder de forma segura e protegida, em qualquer
lugar do continente a um preço acessível de não mais do
que (1 cêntimo de USD por MB), através de um dispositivo
inteligente fabricado no continente ao preço de não mais
do que 100 USD, para beneficiar de todos os serviços e
conteúdos electrónicos básicos, dos quais pelo menos 30%
desenvolvidos e implantados em África;
-Gerar o ambiente necessário para garantir o investimento
e o financiamento para colmatar o fosso entre as infraestruturas digitais e alcançar uma banda larga acessível,

significantly with initiates and policies that promote young
women inclusion in Technological courses, be it in as an academic
path or for small business with digital solutions.

Tendencies
Some of the goals to reach by 2030 are:
- Develop a single digital market in Africa;
- All citizens must possess digital skills and able to access
the Internet, from any country in the continent, at affordable
prices (1 USD cent per MB) via a smart device made in the
country valued at no more than 100 USD in order to for
citizens to benefit all basic electronic services and content,
30% of which developed and implemented in Africa;
- Develop the healthy environment to assure investment
and fill the gap between digital infrastructure and affordable,
easy access and safe broadband, no matter the demographics,
gender or geography.
-Implementation of policies and new regulations that
expedite and stimulate the digital transformation and in turn
aiding the national, regional and continental development;
- Develop inclusive digital competences and knowledge
in all digital sciences and education to lead and generate
impetus towards digital transformation, including coding,
programming, analysis, security, artificial intelligence,
robotics,
engineering,
innovation,
entrepreneurship,
blockchain, politics and technological regulation;
- Support the well known pan African “E” from 2063 Agenda
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económica e segura, respeitando a demografia, género e
geografia;
-Implementar políticas e regulamentos necessários
para estimular e acelerar a transformação digital para o
desenvolvimento nacional, regional e continental;
-Desenvolver competências digitais inclusivas e capacidade
humana em todas as ciências digitais e educação, tanto
técnica como profissional, para liderar e impulsionar a
transformação digital, incluindo a codificação, programação,
análise, segurança, blockchain, aprendizagem de máquina,
inteligência artificial, robótica, engenharia, inovação,
empreendedorismo e política e regulamentação tecnológica;
-Apoiar o programa emblemático pan-africano "E"
da Agenda 2063 através do fornecimento de políticas
e estratégias que conduzam a aplicações e serviços
electrónicos transformadores, tornando assim a revolução
digital a base para a prestação de serviços e, em última
análise, transformando África numa Sociedade Digital;
-Criar uma abordagem sectorial vibrante para a
digitalização dos sectores de agricultura, saúde e educação.
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via new policies and strategies that lead to applications and
meaningful electronic services, that will, in turn, create
a path towards a digital revolution, making Africa a Digital
Society;
- Develop a vibrant digital approach in the agriculture,
health and education sectors;

CONCLUSÃO
CONCLUSION

De acordo com as tendências até 2030, no que toca a
transformação digital, a digitalização dos principais sectores
da sociedade, onde a UNITEL quer incidir nos seus programas
virados para o equilíbrio do género e educação da mulher, se for
possível as mulheres realizarem essas transições, poderão ter
trabalhos mais bem-remunerados e mais produtivos. Sem isso,
poderão ter salários ainda mais discrepantes ou ficar para trás
em um momento em que o avanço das iniciativas de paridade de
género já é lento.
Na Unitel é notório o investimento na promoção do equilíbrio do
género e constatamos que nas áreas técnicas 30% das funções
são desempenhadas por mulheres. Esta percentagem aumenta
para 40% quando olhamos para mulheres na banda de Gestão.
Em relação ao “Mulheres para o Futuro”, temos observado
resultados bastante positivos e animadores na primeira edição,
com o nível de retenção de bolseiras na ordem dos nos 60%,
destacando aqui 4 bolseiras com aproveitamento igual ou superior
a 17 valores. Estamos na segunda edição do programa, referente
ao ano lectivo 2020/2021, com 41 bolseiras aprovadas e contamos
agora com um total de 72 bolseiras activas que contam com 72
Mentores para orientação académica e de carreira. Este programa
é gerido internamente pelo Departamento de Responsabilidade
Social Corporativa, com o suporte valioso e voluntário que é
caraterístico à Unitel, dos representantes das várias áreas que se
dedicam de forma incondicional para este sucesso.
Desta forma, enquanto empresa líder no sector de
telecomunicações em Angola, queremos continuar a contribuir
para a promoção da igualdade do género e para o desenvolvimento
de competências TIC, factor determinante para acelerar a
transformação digital e o crescimento inovador, inclusivo e
sustentável nos diferentes sectores-chave.

Unitel plans to focus its programs and initiatives towards gender
equality and education in women and if the digital transition is
done according to tendencies until 2030, then it is possible for
women to have better paid and more productive jobs. Without a
feasible and solid transition, women salaries may prove to be even
more discrepant than they are now or even accentuate the slow
advances of equality initiatives.
The investment in gender equality at Unitel is clear and 30%
of jobs in technical areas are already attributed to women. This
number increases to 40% if we take into account the Managing
area.
We have observed very positive and uplifting results in the
“Women for Future” program with the number of scholarship
holders being hired by Unitel by up to 60% and with 4 of the
applicants bolstering average grades of 17 out of 20. We are
currently in the program’s second edition, referring to 2020/2021
academic year, with 41 applicants approved and with 72 active
scholarship holders and 72 mentors to guide them academically
and later, in their careers. This program is managed by the
Corporate Social Responsibility Department with the valuable and
meaningful support from Unitel and the multiple representatives
from diverse areas that dedicate themselves to the success of the
program.
As a leading company in the telecommunication sector in
Angola, we want to keep contributing to gender equality and for
developing technological skills in women, which will then expedite
the digital transformation and growth in innovation, inclusiveness
and sustainability in the different key sectors.
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Seguem abaixo alguns exemplos de dados habitualmente
considerados nesta sincronização e entre o SAP ERP e SAP
SuccessFactors:
l Dados dos funcionários
l Número de colaborador;
l Nome;
l Enquadramento organizacional e função;
l E-mail;
l Dados de avaliação;
l Dados de compensação;
l Dados de recrutamento
Sendo uma solução cloud, com acesso anytime anywhere,
qualquer colaborador poderá aceder à plataforma SAP
SuccessFactors independentemente da sua localização física,

Below are a few examples of data usually considered obligatory
to be synced between SAP, ERP and SAP SuccessFactors.
l Employee data
l Employee number
l Name
l Position in the organization and role
l E-mail
l Assessment data
l Compensation data
l Recruitment data
Being a Cloud based solution and with “anytime and
anywhere” type of access, any employee can access their SAP
SuccessFactors account, despite their physical location. The
only requirement is Internet access. The user can check his/
her data, data from employees in the same team, as well as,
check the whole organizational structure.
The solution further allows users to access their information
in a global manner. It allows to access scout managing
information and information from the user’s profile.
Depending on the profile, despite being able to access his/
her own data, the employee may even review data from his/
her own team. If the employee is responsible for one or more
teams, he/she can even check the whole hierarchy.

SAP SuccessFactors é uma solução cloud que visa
transformar a gestão de recursos humanos nas
organizações. Esta é uma solução que passou a fazer parte do
portfólio de soluções SAP em 2013 e que privilegia a experiência
do colaborador, premissas de usabilidade e criação, engagement,
mobilidade e facilidade de utilização e que vem de uma estratégia
da SAP em migrar as soluções e funcionalidades de recursos
humanos para o ambiente Cloud.
A SAP passou assim a disponibilizar uma solução que para
além de estar alinhada com as melhores práticas em termos
de processos é também apresentada de uma forma simples e
bem mais user-friendly do que o convencional ERP. De referir
que contém um conjunto de processos e funcionalidades outof-the-box, amplamente testadas e em utilização nas maiores
organizações mundiais.
Esta solução coloca ao dispor um conjunto de ferramentas
de orientação dos recursos humanos para aquilo que serão
os objectivos da organização, funcionalidades que ajudam as
pessoas a crescer profissionalmente de uma forma orientada,
promovem a identificação de talentos, skills a desenvolver
(formação), permitindo assim acelerar o desenvolvimento dos
colaboradores que poderá ser monitorizado através de reports
e dashboards que podem ajudar os responsáveis das diferentes
áreas da organização na tomada de decisões.
Sendo uma solução cloud, e dependendo do contexto e
arquitetura de cada organização poderá ser necessário garantir
a comunicação com os sistemas on-premise, nomeadamente
o SAP ERP. Esta integração poderá ser necessária em cenários
em que a cobertura de processos de Recursos Humanos esteja
suportada em ambas as soluções, ex: cenários híbridos em que a
gestão do ciclo de vida do colaborador na organização é realizada
na solução cloud, e o processamento de salários é realizado na
solução on-premise.
A integração entre os dois sistemas exige que sejam executadas
tarefas de sincronização de dados constantes e periódicas,
em alguns casos obrigatórios e em outros ao critério da
implementação, ou seja, opcionais.
Conforme referido a sincronização que poderá ser necessário
garantir entre as duas soluções para conseguirmos ter os
processos entre os dois sistemas a serem executados de forma
optimizada é preciso existir uma harmonização de dados de forma
a termos a informação coerente entre ambos os lados. Existem
informações a serem sincronizadas de forma obrigatória e outras
que ficam aos critérios nas implementações e/ou necessidades.

AP SuccessFactors is a cloud-based solution that aims
at transforming human resources management. It is a
solution that has been part of the SAP solution portfolio since
2013 and it favors employee experience, engagement, mobility
and user friendliness. It comes from SAP strategy to migrate
all solutions and functionalities within Human Resources to a
Cloud based environment.
SAP now has a solution that is aligned with the best practices
in terms of procedures but also a simpler and more userfriendly platform than the conventional ERP. It is important to
note that it contains a merger of out-of-the-box procedures
and functionalities, widely tested and in full use by the largest
organizations worldwide.
This solution boasts a group of guidance tools for human
resources with organization objectives, targeted professional
growth functionalities, talent scouting, skills to be developed
(training), allowing for a faster employee development that
can be monitored through reports and dashboards that help
hierarchy in the decision-making process.
Being a Cloud based solution, communication and
integration with SAP and ERP on-premise systems may be
needed. The integration may be needed in scenarios where
Human Resources procedures are supported in both solutions,
as an example, hybrid scenarios where employee life cycle
management is made through the cloud-based solution and
payroll processing is made through the on-premises solution.
The integration between both systems demands that data sync
tasks be made constantly and periodically. In some cases, this is
mandatory and in others, optional.
As mentioned above, syncing may be necessary to assure that
both solutions and their respective processes are executed in an
optimized fashion. There is also the need for data standardization
for coherent information from both sides. There is information
that need obligatory syncing and other that are dependent on
specific criteria.
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bastando ter um acesso à Internet. Neste acesso o colaborador
poderá visualizar os seus dados, dados dos colaboradores das
suas equipas, bem como, navegar ao longo de toda a estrutura
organizacional.
A solução, permite que os utilizadores tenham acesso à sua
informação de uma forma global. Permite assim, ter acesso a
informação de gestão de talento, informações associadas ao
próprio perfil.
Dependendo do perfil, além de aceder aos seus dados, o
colaborador poderá ainda aceder aos dados da sua própria
equipa. Para o caso de ser responsável por uma ou mais equipas,
com possibilidade de poder olhar de uma forma global para toda
a hierarquia.
O objectivo é facilitar o acesso às informações, sempre de
acordo com o perfil de autorizações que estará sempre ligado
à função ocupada na empresa, dando possibilidade de aceder a
mais ou menos conteúdos de informação em SuccessFactors.
O SuccessFactors conforme referido é um sistema que tem
como objectivo principal a gestão de talentos de uma companhia,
sendo por isso composto por vários componentes para fazer uma
gestão destes talentos de uma forma mais eficiente:
l Employee Central
l Perfomance & Goals
l Compensation
l Succession & Development
l Recruting
l Learning Management
l JAM
l Work Planning
l Work Analytics
l BizX Mobile

The goal is to ease the access to information. It is also privilege
based, or different profiles have different levels of authorization,
allowing for more or less content to be accessed depending on
the user’s privilege level.
SuccessFactors is a system that focuses on talent management
within a company. Below are some of the data for an efficient
talent management:
l Employee Central
l Performance & Goals
l Compensation
l Succession & Development
l Recruiting
l Learning Management
l JAM
l Work Planning
l Work Analytics
l BizX Mobile
At UNITEL, the implementation is in two phases. One of them

Na UNITEL, a implementação está dividida em duas fases.

Acelerar

Optimizar

Encontrar as pessoas certas
Acelerar
e faze-las crescer
Negócio e pessoas
eficientes
Gols

Performance

Workforce
planning

Analytics

Employee Central

Jam
Succession
Recruting
Learning

Compensation
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RESULTADOS

ESTRATÉGIA

Trabalhar no caminho
certo

Uma primeira fase em que olhamos para o Employee Central,
Performance & Goals e Learning, e uma segunda fase que
estaremos a trabalhar na componente de Succession &
Development e na componente de Recruiting.
Com a componente de Employee Central é considerada uma
alteração na visão de processo de gestão administrativa de RH
da Unitel, uma vez que após a sua implementação, passará a ser a
solução mestre RH para os dados de cadastro dos colaboradores.
Aqui foram consideradas as perspectivas de Backoffice RH e
funcionalidades descentralizadas de portal de colaborador,
passando a suportar a gestão do ciclo de vida do colaborador,
desde a sua admissão atá à sua saída. Com recurso a perfis de
acesso, os colaboradores poderão consultar ou editar os seus
dados e documentos. No caso de colaboradores com perfil de
gestão poderão também consultar os dados dos colaboradores
que pertençam à sua equipa.
O processo de avaliação de desempenho, é um dos processos
chave nas politicas de gestão de recursos humanos e para
optimizar a gestão deste processo, foi implementada a
componente de Performance & Goals. Garantindo à organização
uma ferramenta com impacto na gestão de expectativas,
motivação e alinhamento da performance dos colaboradores,
contribuindo para o apoio ao desenvolvimento individual,
reconhecimento do mérito e progressão na carreira de cada
colaborador. Com o módulo Performance & Goals podemos
fazer a gestão do ciclo de desempenho, podendo definir e alinhar
o seu faseamento de acordo com as diferentes especificidades,
considerando todas as fases deste processo.
O módulo de Learning, é a componente com o objectivo de fazer
a gestão de formações, desde o desenvolvimento até à conclusão
da formação dos colaboradores. Oferece funcionalidades como
definição de catalogos de formação a disponibilizar a organização,
formação online (e-Learning), em sala de aula e formação on-thejob. As formações em sala podem ser geridas em sistema, onde
os colaboradores recebem detalhes e instruções via e-mail. O
módulo está integrado com um servidor de conteúdos da SAP
(iContent), onde os conteúdos poderão ser armazenados durante
o período de utilização. Além dos cursos, o módulo permite a

is where Employee Central, Performance & Goals and Learning
are first introduced and then Succession & Development and
Recruiting.
With Employee Central, there is a shift in the procedures
behind HR administrative management given that it will become
HR’s main solution for employee data. Here is where most of HR
Backoffice takes place and it is completely separated from the
user’s portal. It supports employee life cycle management; from
the moment he is accepted into the company to the data of his/
her departure from the company’s payroll. Users will be able to
check and edit their data and documents in their profile page. If
an employee has a management profile, he/she will also be able to
check employee profile’s that belong to the same team.
The Performance assessment process is one of the key features
in human resource management policies and to better optimize
the feature, the Performance & Goals component was added.
The tool serves as expectation management, monitors employee
motivation and employee performance. The final goal is to
support individual development, recognition of merit and career
progression. With Performance & Goals we can now manage
performance cycles allowing us to set and align
The Learning module is the training management factor. It
follows an employee’s training progress from development to
conclusion. It offers functionalities such as training catalogs,
online training (e-learning), classroom or on-the-job training.
Classroom training initiatives can be managed by the system,
where employees get details or instructions regarding training.
The module is integrated with a SAP (iContent) content server
where information can be stored during the desired time. The
module also allows for exam and questionnaire creation.
Recruitment wise, SAP SuccessFactors also has a Recruiting
module. The recruitment process is initiated within the system
and it is represented by a vacancy. The module boasts recruitment
requisition functionalities that can be customized to have the
desired responsibilities and competences for the vacancy. After
validating the vacancy, a new internal and external recruitment
page can be accessed so that candidates have more information
on what the vacancy is and the expected competences.
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criação de exames e questionários de avaliação directamente no
sistema.
No que diz respeito ao processo de recrutamento, o SAP
SuccessFactors, disponibiliza o módulo Recruting. O processo
de recrutamento inicia-se em sistema e é representada por uma
vaga. O módulo tem funcionalidades de criação de requisições
de recrutamento que sendo a representação de uma vaga, será
composta por um conjunto de requisitos que irão caracterizar
as principais responsabilidades e competências necessária para
a vaga em questão. Após a aprovação desta requisição/vaga,
poderá ser disponibilizada uma página para recrutamento interno
e/ou externo, permitindo assim que candidatos tenham um maior
conhecimento do que se pretende para a vaga.
Relativamente ao processo de Sucessão e Carreiras, o
módulo de Succession & Development do SAP SuccessFactors,
disponibiliza ferramentas que podem auxiliar na tomada de
decisões relativamente ao processo, como:
l Identificação de skills de liderança;
l Colaboradores em condições de promovidos;
l Desenquadramentos em funções (possível mobilidade);
l Recursos com necessidades de formação adicional.
Esta componente, oferece funcionalidades que permitem a
elaboração de planos de desenvolvimento individual e onde
os gestores e os colaboradores podem em conjunto definir os
objectivos de desenvolvimento para a função actual ou futura,
com a possibilidade de associar os objectivos a competências e
formações disponíveis nos catálogos do módulo de Learning.
Na UNITEL e no âmbito da implementação do SuccessFactors,
serão também adotadas um conjunto de novas funcionalidades
descentralizadas assentes na solução SAP FIORI, uma solução
que fará a gestão dos processos ligados a assiduidade dos
colaboradores. Terá como função principal fazer a gestão das
presenças e ausências dos colaboradores de uma forma friendly
associada a uma maior mobilidade.
Com o SAP SuccessFactors, as organizações e os seus
colaboradores passam a ter disponível ferramentas que permitam
uma gestão mais eficiente do seu talento. Garantindo assim
mais flexibilidade na gestão dos dados pessoais, dos talentos,
das diferentes necessidades de formação, da avaliação de
desempenho e maior auxilio na tomada de decisão para questões
relacionadas com os recursos humanos.
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Regarding the Succession and Careers process, SAP
SuccessFactors’s Succession & Development module has tools
that aid the decision-making process, such as:
l Identifying leadership skills;
l Employees in promotion condition;
l Job mismatch (possible to move to a different one)
l Resources in need of additional training
This component offers functionalities that allow for individual
development planning and where managers and employees alike
can set development objectives for the current role or even a
future one, with the ability to match competences and available
training on the Learning module.
At UNITEL and regarding implementing SuccessFactors, new
decentralized functionalities supporting SAP, FIORI are put into
place to manage procedures linked with employee assiduity.
It will act mainly as an attendance managing tool in a “friendly”
fashion with higher mobility.
With SAP SuccessFactors, companies and their employees
have new available tools to allow for a better and more efficient
talent management. Assuring a larger flexibility in personal data
management, talent management, training needs, performance
assessment and a helpful tool in decision making about matters
related to human resources.
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Introdução

O

team building é uma acção de formação cuja o principal
foco incide sobre o fomento de espirito de equipa, levando
os colaboradores a diversas actividades que criam a coesão das
equipas de uma determinada organização. Importa salientar
que team building não é uma actividade de natureza meramente
lúdica, sem um impacto duradouro ao nível da mudança de
comportamentos e desenvolvimento de competências ou uma
actividade recreativa que promove unicamente o convívio,
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Introduction

T

eam building is a training action which mainly focuses on
fostering team spirit, leading employees through various
activities that create cohesion of teams in a given organisation. It
is important to point out that team building is not an activity of a
purely playful nature, without a lasting impact in terms of changing
behaviours and skills development or a recreational activity that
promotes socializing, fun, interaction between people that only
serves to reward or recognize the team.

diversão, interação entre as pessoas que sirva unicamente para
recompensar ou reconhecer a equipa.
O team building é um instrumento fundamental para a nossa
organização, temos a noção que para alcançarmos maiores
níveis de sucesso precisamos de preparar a força de trabalho
com ferramentas que trabalhem aspectos como motivação,
comunicação, envolvimento entre as equipas e alinhamento com
os objectivos da empresa.
Para entender o que é team building, temos de ter em mente que
um grupo de pessoas reunidas não é necessariamente uma equipa.
Mas, quando esse grupo de pessoas tem um objetivo comum
alcançável, aí podemos dizer que se trata de uma equipa. Equipa
é na verdade, um conjunto de pessoas que são orientadas para o
alcance de um objectivo comum e que viabilizem o crescimento
individual e da organização como um todo.
Embora todos saibamos que somos tecnicamente parte de uma
equipa, que estamos a trabalhar para atingir objectivos e para
manter a empresa a funcionar, os programas de team building e
os desafios colocados por este tipo de actividades depositam um
novo conceito de trabalho em equipa. A ideia é tirar as pessoas das
suas zonas de conforto dando a conhecer outras facetas pessoais,
partilhando outros interesses e capacidades que, no quotidiano
não são evidenciadas, perfeito para construir pontes entre
departamentos e áreas do negócio que trabalham paralelamente. É
uma excelente maneira de conhecer melhor os estilos de trabalho
e os pontos fortes das pessoas e, mais importante, aprender como
aproveitar essas informações.
Nesse contexto, team building é um conjunto de técnicas e
actividades destinadas a fortalecer os laços entre os integrantes
de uma equipa, com o intuito de transformá-la em numa equipa
coesa, que trabalha de forma colaborativa, com objetivos comuns,
compartilha informações e conhecimentos. Com isso, a motivação,
o engajamento, a criatividade, a inovação e a produtividade tendem
a aumentar, trazendo excelentes resultados para a empresa.
O team building na Unitel surge em 2013, com a então DLO
(Direcção de Lojas) sendo a primeira direcção a participar da

Team building is a fundamental tool for our organisation, we are
aware that in order to achieve greater levels of success we need
to prepare the workforce with tools that work on aspects such as
motivation, communication, involvement between teams and align
with the company's objectives.
To understand what team building is, we have to keep in mind that
a group of people brought together is not necessarily a team. But,
when that group of people has a common attainable goal, then we
can say that it is a team. A team is, in fact, a group of people who are
oriented towards the achievement of a common objective and that
enable individual and organisation growth as a whole.
Although we all know that we are technically part of a team, that
we are working to achieve goals and to keep the company running,
the team building programs and the challenges posed by this type
of activities place a new concept of teamwork. The idea is to get
people out of their comfort zones by introducing other personal
facets, sharing other interests and abilities that, in everyday life are
not evident, perfect for building bridges between departments and
areas of the business that work in parallel. It is an excellent way
to learn more about people's work styles and strengths and, most
importantly, learn how to take advantage of this information.
In this context, team building is a set of techniques and activities
designed to strengthen the bonds between the members of a
team, with the aim of transforming it into a cohesive team, which
works collaboratively, with common goals, shares information
and knowledge. As a result, motivation, engagement, creativity,
innovation and productivity tend to increase, bringing excellent
results to the company.
The team building at Unitel started in 2013, with the then DLO
(Department of Stores) being the first department to participate
in it. Note that until 2017, the directorates were responsible for the
logistical management and organisation of their team buildings,
and the Unitel Academy was responsible for monitoring the
actions as well as ensuring their implementation and correct
functioning. In 2017, new Policies were defined in which team
building would be held every two years for each department and
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mesma. Salientar que até 2017 as direcções eram responsáveis
pela gestão logística e organização dos seus team buildings, sendo
que a Academia Unitel era responsável pelo acompanhamento das
acções bem como o garante da sua implementação e correcto
funcionamento. Em 2017 foram definidas novas Políticas em que a
realização de team buildings seria bienal para cada direcção e que
a Academia deveria uniformizar os procedimentos para realização
deste tipo de eventos formativos.
O ano de 2019 acabou por ser igualmente marcante para o
Projecto Team Building, pois pela primeira vez foram realizados
team buildings fora da província de Luanda e foi abrangida a
totalidade da DVS (Direcção de Vendas e Serviços) que representa
mais de 35% do total de colaboradores – até então e por questões
logísticas e operacionais não participavam dos team buildings os
técnicos de venda e assistentes de loja.

• Temas abordados nos Team Building
UNITEL
As actividades são ajustadas em função das necessidades de
melhorias comportamentais que as áreas apresentem. Assim,
no final os colaboradores aprendem que a sua participação tem
relevância na conquista dos resultados.
No team building se procura sempre abordar temas relacionados
com a importância do trabalho em equipa e não podemos nos focar
neste objectivo sem falar da base que é a comunicação.

• Comunicação da Equipa
Os team buildings ajudam a identificar gaps especialmente quando
o desafio é diferente do que encontramos no nosso dia-a-dia
laboral. Os debriefings do evento ou de cada actividade (que devem
fazer parte da actividade e muitas vezes são esquecidos) são uma
óptima maneira de descobrir o que funciona e o que não funciona
em termos de comunicação dentro de um grupo. É importante
salientar que a actividade não acaba no dia do evento, devem ser
usados inquéritos para entender o que tem de ser melhorado.
Importa ainda realçar que desde 2017 a Unitel tem como principal
objectivo alinhar os colaboradores à cultura organizacional
“SOMOS UNITEL”.

Principais Desafios
• Históricos
- Sem dúvida vencer a crença de que team building não é (só)
diversão, mas também é formação comportamental foi das
principais barreiras a quebrar junto das direcções, fazendo com que
existisse um planeamento detalhado das actividades em função
das necessidades identificadas.
- A pontualidade dos colaboradores tem sido um desafio
recorrente que muitas vezes cria atrasos.

• Edição de 2019
- A iniciativa de realização de team building envolvendo todos os
colaboradores da DVS dispersos por todo país (regiões Norte,
Nordeste, sul, litoral e centro leste de Angola), somando isso a
realização de 13 acções no espaço de 2 meses, abrangendo 774
colaboradores, exigiu um enorme esforço de coordenação da
equipa de organização.
- No Huambo onde foram realizados os primeiros team buildings
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that the Academy should standardise the procedures for carrying
out this type of training events.
The year of 2019 turned out to be equally remarkable for the
Team Building Project, since for the first time team building were
built outside the province of Luanda and the entire DVS (Sales and
Services Department) was covered, which represents more than 35%
of the total employees. For logistical and operational reasons, sales
technicians and store assistants did not participate in team building.

• Topics covered in Team Building UNITEL
Activities are adjusted according to the needs for behavioural
improvements that the areas present. Thus, in the end, employees
learn that their participation has relevance in achieving results.
In team building, we always try to address issues related to the
importance of teamwork and we cannot focus on this objective
without mentioning communication.

• Team communication
Team building helps to identify gaps especially when the challenge
is different from what we encounter in our day-to-day work. The

debriefings of the event or each activity (which must be part of the
activity and are often overlooked) are a great way to discover what
works and what doesn't in terms of communication within a group.
It is important to note that the activity does not end on the day of
the event, surveys should be used to understand what needs to be
improved.
It should also be noted that since 2017, Unitel's main objective is
to align employees with the organisational culture “SOMOS UNITEL”.

Main Challenges
• Historical
- Undoubtedly, overcoming the belief that team building is not (only)
fun, but also behavioural training was one of the main barriers to
break with the management, making it possible to have a detailed
planning of activities according to the identified needs.
- Punctuality of employees has been a recurring challenge that
often creates delays.

• 2019 Edition
fora de Luanda, houve uma entrega bastante contagiante por
parte dos formandos. O envolvimento por parte dos participantes
era tão elevado que os mesmos não pretendiam terminar a
sessão. Importa destacar que as duas sessões aconteceram em
momentos de chuva fraca à moderada e cogitou-se a possibilidade
de cancelamento, mas não o fizemos porque a motivação dos
colaboradores do Centro e Leste de Angola não permitiu o fim das
actividades mesmo com as condições apresentadas. Foi de todo
desafiante porque o clima não estava a nosso favor, garantimos os
cuidados necessários para que a actividade fosse assim realizada
em segurança. No final a sessão proposta foi realizada com êxito e
os objectivos foram alcançados.
- Em Benguela as acções constituíram desafios pelo facto dos
colaboradores terem sido alocados em hotéis separados (por
indisponibilidade de lugares) alguns com mais de 34,6 km de distância.
- Na Huíla, ao contrário dos outros team Buildings tivemos
um grupo bastante reduzido da equipa de organização devido à
indisponibilidades de voos para a cidade do Lubango, o que criou
igualmente transtornos para alguns colaboradores da região Sul
que não puderam se fazer presentes atempadamente. Entretanto
foram realizadas acções memoráveis e que tiveram grande impacto
nos participantes.

• Actuais
- Para 2020 estavam previstos 14 team buildings para um total
de 1.397 colaboradores, o que teve que ser cancelado devido à
pandemia de covid-19. Este cancelamento irá criar estrangulamento
à níveis orçamentais e de calendarização de actividades para
aquelas direcções que deveriam fazer neste ano e para as que
deverão fazer em 2021, caso já estejam reunidas as condições para
aglomerados.
- A complexidade da organização dos team buildings exigiu
algures no tempo a centralização na Academia, todavia, existem
pápeis específicos que podem constituir sinergias além de serem
role de determinadas áreas como a Frota, Alojamento, etc que
passaram a ser incluídas na equipa de organização.

- The team building initiative involving all DVS employees dispersed
throughout the country (North, Northeast, South, Coast and Central
East regions of Angola), adding 13 activities within 2 months, covering
774 employees, required an enormous amount of coordination for
the organisation team.
- In Huambo, where the first team building was built outside Luanda,
there was a very contagious delivery by the trainees. The participants'
involvement was so high that they did not want to end the session. It is
important to highlight that the two sessions took place in times of light
to moderate rain and the possibility of cancellation was considered,
but we did not do so because the motivation of the employees of the
Centre and East of Angola did not allow the end of activities even with
the conditions presented. It was absolutely challenging because the
weather was not in our favour, we guaranteed the necessary care
so that the activity was carried out safely. At the end, the proposed
session was successfully held, and the objectives were achieved.
- In Benguela, the actions were challenging because the employees
were allocated to separate hotels (due to unavailability of places)
some over 34.6 km away.
- In Huíla, unlike the other team Buildings, we had a very small group
of the organizing team due to the unavailability of flights to the city
of Lubango, which also created inconvenience for some employees
in the South region who were unable to be present in time. In the
meantime, memorable activities were done and had a great impact
on the participants.

• Current
- For 2020, 14 team buildings were planned for a total of 1,397
employees, which had to be cancelled due to the Covid-19 pandemic.
This cancellation will create bottlenecks in terms of budget and
schedule of activities for those departments that they should do
this year and for those that should do in 2021, if the conditions for
agglomerations are already met.
- The complexity of the organisation of team buildings required
centralisation at the Academy in time, however, there are specific
roles that can constitute synergies in addition to be the role of
certain areas such as the Fleet, Accommodation, etc. that are now
included in the organisation team.
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CONCLUSÃO
CONCLUSION

As actividades de Team Building estão a obter cada vez mais
importância no seio das organizações. Estão a tornar-se cada
vez mais cruciais para qualquer empresa, dadas as melhorias
verificadas no ambiente de trabalho e, consequentemente ao
aumento de produtividade. Existem diversas actividades que têm
o objectivo de aumentar o grau de motivação dos colaboradores,
sendo que, de acordo com as necessidades e pretensões, as
empresas podem adoptar as actividades que mais se adequam à
sua situação.
O recurso ao Team Building como um instrumento de
motivação dos colaboradores é actualmente muito praticado
nas organizações que utilizam estilos de gestão modernos e
orientados para a estratégia.

Team building activities are gaining more and more importance
within organisations. They are becoming increasingly crucial for
any company, given the improvements in the work environment
and, consequently, the increase in productivity. There are
several activities that aim to increase the degree of motivation
of employees, and, according to the needs and pretensions,
companies can adopt the activities that best suit their situation.
The use of Team Building as an instrument of employee
motivation is currently widely practiced in organisations that
use modern and strategy-oriented management styles.

Testemunhos

Testimonials

"

THE RESULT WAS CLEAR! SUBSTANTIAL
INCREASE IN THE MOTIVATIONAL LEVEL OF
PEOPLE WITH A CLEAR IMPACT ON THEIR
DAY-TO-DAY ACTIVITIES.

HUMBERTO MBOTE – DIRECTOR DE VENDAS E SERVIÇOS

HUMBERTO MBOTE – DIRECTOR DE VENDAS E SERVIÇOS

A EXPECTATIVA ERA MUITO GRANDE,
AS NOSSAS EQUIPAS ESTAVAM MUITO
MOTIVADAS PORQUE ATÉ ENTÃO, MUITOS
QUE FAZEM PARTE DA EQUIPA NUNCA
TINHAM PARTICIPADO DE UM TEAM
BUILDING.

THE EXPECTATION WAS VERY HIGH, OUR
TEAMS WERE VERY MOTIVATED BECAUSE
UNTIL THEN, MANY WHO ARE PART OF THE
TEAM HAD NEVER PARTICIPATED IN A TEAM
BUILDING.

"
"

"
"

EMILIA VISSONY – GESTORA REGIONAL

HAVIA UMA GRANDE CURIOSIDADE SOBRE
ESTA ACTIVIDADE, QUE FOI TRANSFORMADA
DE IMEDIATO. APRENDEMOS QUE O
TRABALHO EM EQUIPA É FUNDAMENTAL
PARA ENFRENTAR DIFICULDADES COM
OPTIMISMO, DETERMINAÇÃO, FOCO.

"

SANDRA BORGES - GESTORA REGIONAL
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"

O RESULTADO FOI CLARO! AUMENTO
SUBSTANCIAL NO NÍVEL MOTIVACIONAL
DAS PESSOAS COM IMPACTO CLARO NO
DIA-A-DIA DAS SUAS ACTIVIDADES.

"
"
"

EMILIA VISSONY - REGIONAL MANAGER

"

THERE WAS A GREAT CURIOSITY ABOUT
THIS ACTIVITY, WHICH WAS TRANSFORMED
IMMEDIATELY. WE LEARNED THAT TEAMWORK
IS ESSENTIAL TO FACE DIFFICULTIES WITH
OPTIMISM, DETERMINATION, FOCUS.

"

SANDRA BORGES - REGIONAL MANAGER

"

VIVEMOS E PARTILHAMOS EXPERIÊNCIAS
QUE CERTAMENTE FICARÃO PARA A VIDA
TODA, QUE PERMITIU AOS COLABORADORES
FACILMENTE REVER E REFLECTIR SOBRE
ONDE E COMO ESTAMOS NO CONTEXTO
UNITEL.

"
"

RUI VAZ - GESTOR REGIONAL

"

WE LIVE AND SHARE EXPERIENCES THAT WILL
CERTAINLY REMAIN FOR A LIFETIME, WHICH
ALLOWED EMPLOYEES TO EASILY REVIEW
AND REFLECT ON WHERE AND HOW WE ARE
IN THE UNITEL CONTEXT.

"

RUI VAZ - REGIONAL MANAGER

"

É NOTÓRIO OS EFEITOS POSITIVOS DO TEAM
BUILDING NO NOSSO DIA-À-DIA, VEMOS
CADA COLABORADOR MAIS MOTIVADO,
MAIS DENTRO DO ESPÍRITO SOMOS UNITEL.

THE POSITIVE EFFECTS OF TEAM BUILDING
ON OUR DAY-TO-DAY LIVES ARE NOTICEABLE,
WE SEE EACH EMPLOYEE MORE MOTIVATED,
MORE IN THE SPIRIT OF SOMOS UNITEL”.

MAURO FORTES - GESTOR REGIONAL

MAURO FORTES - REGIONAL MANAGER

HOJE, CONCRETAMENTE DEPOIS DE
PARTICIPAR EM VÁRIAS ACÇÕES DE
TEAM BUILDING, NOS TORNAMOS MAIS
COMUNICATIVOS, NOS TORNAMOS
MAIS COLABORATIVOS, SOMOS MAIS
TOLERANTES PARA COM OS OUTROS.
PERCEBEMOS QUE TEMOS VÁRIAS
VALÊNCIAS, MAS TAMBÉM PERCEBEMOS
QUE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.

TODAY, CONCRETELY AFTER PARTICIPATING
IN SEVERAL TEAM BUILDING ACTIONS,
WE BECOME MORE COMMUNICATIVE, WE
BECOME MORE COLLABORATIVE, WE ARE
MORE TOLERANT TOWARDS OTHERS.
WE REALISE THAT WE HAVE SEVERAL
STRENGTHS, BUT WE ALSO REALIZE THAT
TOGETHER WE ARE “STRONGER.

"
"

"
"

JOÃO GONÇALVES - GESTOR PÓS-VENDA

"
"

"

JOÃO GONÇALVES - AFTER SALES MANAGER

"

FOI UMA EXPERIÊNCIA MUITO GRANDE PARA
MAIOR PARTE DOS COLEGAS, AS PESSOAS
SAÍRAM DISPOSTAS E DISPONÍVEIS A PÔR
EM PRÁTICA NO SEU DIA-À-DIA AQUILO QUE
SÃO OS 3 CS DO SOMOS UNITEL.

IT WAS A VERY BIG EXPERIENCE FOR MOST
OF THE COLLEAGUES, PEOPLE LEFT WILLING
AND AVAILABLE TO PUT INTO PRACTICE
IN THEIR DAY-TO-DAY WHAT THE 3 CS OF
SOMOS UNITEL ARE.

FRANCISCO PORTELA – GESTOR DE LOJA

FRANCISCO PORTELA - STORE MANAGER

O TEAM BUILDING FOI UMA ACTIVIDADE
QUE VEIO ALINHAR A NOSSA VISÃO
AO COMPROMISSO DA EMPRESA, E AS
ACTIVIDADES SERVIRAM IGUALMENTE PARA
TRABALHAR TODOS ESTES ASPECTOS.

TEAM BUILDING WAS AN ACTIVITY THAT
CAME TO ALIGN OUR VISION WITH THE
COMPANY'S COMMITMENT, AND THE
ACTIVITIES ALSO SERVED TO WORK ON ALL
THESE ASPECTS.

IGÍDIO KAMATI – GESTOR DE LOJA

IGÍDIO KAMATI - STORE MANAGER

"
"
"

"
"
"
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SOMOS UNITEL,
6 ANOS DEPOIS…
SOMOS UNITEL, 6 YEARS LATER…
NÚRIO SEBASTIÃO

A

vontade de querer e fazer a diferença, coloca-nos num
elevado e exigente patamar. Tentando reconhecer valor
na organização passamos a olhar para outros como o exemplo a
seguir, ponto-a-ponto, passo-a-passo.
A cultura de uma empresa é a linha que nos iguala nas
diferenças que compõem as organizações. Ser Unitel é garantir a
vivência e o entendimento dos princípios que norteiam o SOMOS
UNITEL, comprometendo-se com a excelência no tratamento do
nosso Cliente, na qualidade da relação com o nosso Colega, na
Colaboração, na Liderança e no Compromisso que temos para
com a nossa promessa de “ser a marca de todos os Angolanos.”
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T

he desire to want to make a difference places us at a high and
demanding level. Trying to recognize value in the organisation,
we started looking at others as examples step by step.
The culture of the company is the line that makes us equal within
the differences that make up the organisation. Being Unitel is to
guarantee the experience and understanding of the principles that
guide SOMOS UNITEL, committing to excellence in the treatment
of our Clients, in the quality of the relationship with our Colleagues,
in the Collaboration, in the Leadership and in the Commitment that
we have towards our promise to “be the brand of all Angolans.”
I have been thinking a lot about what people think of “being Unitel”

Tenho reflectido muito sobre o que as pessoas pensam em
“ser Unitel” e surge sempre a pergunta “você é Unitel ou está na
Unitel?”.
A pergunta leva-me a reflectir em torno do SOMOS UNITEL,
o programa de revitalização e identificação do nosso ADN, a
cultura UNITEL, aquilo que somos, o que defendemos e como
nos batemos por ela. Como tratamos os nossos, mostra em
grande medida o que somos. Será que SOMOS UNITEL, será que
colocamos o Cliente em primeiro lugar, será que colaboramos e
será que vivemos com base nas promessas e compromissos que
abraçamos quando entramos na Unitel e será que conhecemos o
que queremos e para onde vamos?
SOMOS UNITEL é viver sob comportamentos e promessas com
vista a alcançar um desiderato (ou objectivo?), mas é sobretudo
tirar do papel e colocar em prática a nossa identidade colectiva.
Quem pretende ser SOMOS UNITEL, deve ter como base as três
promessas e os três comportamentos a que o mesmo nos propõe:
Os Comportamentos: Compromisso, Colaboração e Confiança.
As Promessas: Cliente em primeiro lugar, ser Fonte de
Inspiração e Liderar.
Este programa é a parte da Unitel que não se vê, mas se sente
e que, na hora da verdade faz acontecer independentemente dos
obstáculos. Só existe se vivermos intensamente os princípios que
regem a nossa cultura e que, de outra forma, serão meramente
palavras lançadas ao ar. É necessário que cada um de nós possa
sentir e dizer:
“A Unitel faz parte do sangue que corre nas minhas veias e a
Unitel somos todos nós.” – Diogo Santa Marta (ex-CFO).
Trabalhamos para ser Unitel e não estar na Unitel. Porque a
Unitel somos todos nós!

and the question always arises “are you Unitel or are you at Unitel?”.
The question leads me to reflect on SOMOS UNITEL, the program
to revitalize and identify our DNA, Unitel’s culture, what we are,
what we defend and how we fight for it. How we treat our own
shows to a great extent what we are. SOMOS UNITEL, do we put
the Customer first, do we collaborate, and do we live based on the
promises and commitments we embrace when we enter Unitel and
do we know what we want and where we are going?
SOMOS UNITEL is to live under behaviours and promises with
a view to achieving a goal (or objective?), but it is above all taking
the role and putting into practice our collective identity. Whoever
intends to be SOMOS UNITEL, must be based on the three promises
and the three behaviours:
Behaviours: Commitment, Collaboration and Trust.
The Promises: Customer first, be a Source of Inspiration and
Lead.
This program is the part of Unitel that is not seen but felt and
that, in the right moment, makes it happen regardless of obstacles.
It only exists if we live intensely by the principles that govern our
culture, otherwise, they will be merely words launched into the air.
It is necessary that each one of us can feel and say:
"Unitel is part of the blood that runs through my veins and Unitel
is all of us."– Diogo Santa Marta (ex-CFO).
We work to be Unitel and not be at Unitel. Because Unitel is all
of us!
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COLABORAM
NESTA EDIÇÃO
CONTRIBUTORS

004

Director Geral

Chief Executive Officer

Direcção Geral

General Direction

MIGUEL GERALDES
DG – UNITEL

Directora de Recursos Humanos

Director of Human Resources

Direcção de Recursos Humanos

Human Resources Department

008

MARIA JOÃO ESCREVENTE
DRH - UNITEL

003

Gestor Sénior da Academia
Direcção de Recursos Humanos

Learning and Training Senior
Manager

Academia Unitel

Human Resources Department
Unitel Academy

CELSO PAÍM
UNITEL

Gestora Sénior de Business
Partner

Business Partner Senior Manager
Human Resources Department

Direcção de Recursos Humanos

Human Resources Business
Partner

Departamento de HR Business
Partner

ALEIDA BELO
UNITEL
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080

018

Gestora Sénior de Pós-Vendas

After-Sales Senior Manager

Direcção de Agentes

Agents Department

Departamento de Suporte à Rede
de Agentes

Agents Support

ALEXANDRA EGIPTO
UNITEL

Gestora Sénior de
Implementação

Implementation Senior Manager
Agents Department

Direcção de Agentes

Commercial Planning

Departamento de Planeamento
e Desenvolvimento Comercial

018

ANTONIETA GOMES
UNITEL

Gestor de Implementação de SI

094

IT Systems Implementation
Manager

Direcção de Sistemas
de Informação

Information Systems Department

Departamento de Análise e
Desenvolvimento de Soluções

Systems analyses and
development

ANTÓNIO PEREIRA
UNITEL

Gestor Sénior de Operação
e Manutenção

Operations and Maintenance
Senior Manager

Direcção de Operação
e Supervisão

Operation and Supervision
Department

Departamento de Manutenção
de Campo e Operação de Acesso

Field Maintenance and Radio
Access Network Operations

072

AVELINO PACA
UNITEL
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026

Gestor de Planeamento
e Desenho de Rádio

Radio Planning and Design
Manager

Direcção de Rádio

Radio Department

Departamento de Inovação,
Desenvolvimento e Qualidade
da Rede Rádio

Radio network innovation and
quality

BRUNO CASEIRO
UNITEL

Gestora Sénior de
Responsabilidade Social
Corporativa

Corporate Social Reponsibility
Senior Manager

Direcção de Relações
Institucionais

Corporate Social Reponsibility

Public Affairs Department

088

Departamento de
Responsabilidade Social
Corporativa

CECÍLIA FERNANDES
UNITEL

066

Técnico Sénior de Implementação
de Nós de Rede

Network Elements
Implementation Senior Technician

Direcção de Core e Serviços

Core and Services Department
Network Certification and Testing

Secção de Certificação e Testes
de Rede

DANIEL RODRIGUES
UNITEL

Gestor Sénior de Manutenção
de Infraestruturas

Infrastructure Maintenance
Senior Manager

Direcção de Manutenção
e Implementação

Implementation and Maintenance
Infrastructure Maintenance

Departamento de Manutenção
de Infraestruturas

ERASMO ROCHA
UNITEL
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058

Técnico de Implementação
de BI Direcção de Sistemas
de Informação

Business Intelligence
Implementation Technician
Information Systems Department
Systems analyses and
development

Departamento de Análise
e Desenvolvimento de Soluções

012

EUCLIDES MFUMU
UNITEL

100

Técnica de Implementação
da Formação

Training Implementation
Technician

Direcção de Recursos Humanos

Human Resources

Academia Unitel

Unitel Academy

INDIRA VON-HAFF
UNITEL

Técnico de Planeamento
e Concepção da Formação

Training Planning and Design
Technician

Direcção de Recursos Humanos

Human Resources Department

Academia Unitel

Unitel Academy

003

IVO HORTA
UNITEL

018

Gestor Sénior de Planeamento
e Desenho

Product Design and Planning
Senior Manager

Direcção de Grandes

Corporate Customers
Department

Departamento de
Desenvolvimento de Produtos

Product Development

LUÍS PRATA
UNITEL
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Técnica de Implementação
da Formação

Training Implementation
Technician

Direcção de Recursos Humanos

Human Resources Department

Academia Unitel

Unitel Academy
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MAURO GOURGEL
UNITEL

052

Gestor de Planeamento
e Desenho de Rádio

Radio Planning and Design
Manager

Direcção de Rádio

Radio Department

Departamento de Inovação,
Desenvolvimento e Qualidade
da Rede Rádio

Radio network innovation and
quality

MICHEL TEIXEIRA
UNITEL

Gestor Sénior de Administração
de Recursos Humanos

Human Resources Administration
Senior Manager

Direcção de Recursos Humanos

Human Resources Department

Departamento de Administração
de Recursos Humanos

| Human Resources
Administration

NÚRIO SEBASTIÃO
UNITEL

066

Gestora de Certificação e Testes
de Rede

Network Certification and Testing
Manager

Direcção de Core e Serviços

Core and Services Department

Secção de Certificação e Testes
de Rede

Network Certification and Testing

NZINGA LAFAYETTE
UNITEL
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Técnica de Planeamento
e Desenho

Product Design and Planning
Technician

Direcção de Grandes

Corporate Customers

Clientes Departamento de
Desenvolvimento de Produtos

Department
Product Development

042

PATRÍCIA PAULA
UNITEL

080

Gestor Sénior de Gestão de Risco

Risk Management Senior Manager

Direcção de Risco, Fraude
e Segurança

Risk, Fraud and Security
Department
Risk Management

Departamento de Gestão
de Risco

PEDRO MOREIRA
UNITEL

Gestora de Planeamento
e Desenho de Comunicação
e Campanhas

Branding Planning and Design
Manager
Marketing and Digital Business

Direcção de Marketing e Negócios
Digitais

Department
Branding and Communication

Departamento de Estratégia
da Marca e Comunicação

034

PETRA MENDES
UNITEL
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048

Técnico de Operação
de Plataformas

VAS Operation Technician
Operation and Supervision

Direcção de Operação
e Supervisão

Department
Core and Plataforms

Departamento de Operação
e Qualidade de Serviços

SOUSA GASPAR
UNITEL

Gestor Sénior de Saúde,
Segurança e Ambiente

Health, Safety and Environment
Senior Manager

Direcção de Relações
Institucionais

Public Affairs Department
Health, Safety and Environment

Departamento de Saúde,
Segurança e Ambiente

TELMO DOS SANTOS
UNITEL

094

Técnico de Implementação de SI

IT Systems Implementation Technician

Direcção de Sistemas de
Informação

Information Systems Department
Department

Departamento de Análise e
Desenvolvimento de Soluções

Systems analyses and development

VALTER EVARISTO
UNITEL
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080
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