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Único operador português nomeado 

Optimus com duas nomeações 

para os GSM Awards 2003 
 

A Optimus está uma vez mais, nomeada para os GSM Awards, desta vez nas categorias de 

Best Consumer Wireless Application or Service, com o projecto “Saúde Móvel”, e de Best 

Television or Broadcast Commercial, com o anúncio “Sofá”. 

 

Entre as mais de 500 empresas de todo o mundo a concurso, a Optimus faz parte de uma 

shortlist de 33 empresas, sendo a única empresa nacional nomeada para aqueles que são 

considerados os mais importantes prémios do sector das telecomunicações móveis, a nível 

internacional. 

 

De referir a este respeito que a Optimus é, à data, a única operadora a nível mundial a ter 

merecido três GSM Awards em anos consecutivos e categorias distintas, uma proeza inédita 

que confirma a excelência do seu desempenho. 

 

Depois de em 1999 ter recebido o seu primeiro galardão, na categoria de Marketing Success 

(com a campanha “Pioneiros”), a Optimus repete o feito em 2000 e em 2001, respectivamente 

nas categorias de Best Technical Innovation (com o projecto “Táxi Digital”) e Best Community 

Award (com o projecto “Comunicação para Todos”).  

 

Sobre os GSM Awards 

 

O GSM Awards é uma iniciativa da Associação Mundial de GSM, uma organização que 

representa os interesses de mais de 550 operadores móveis de segunda e terceira geração, 

assim como mais  de 140 fabricantes de equipamento, abrangendo 150 países de todo o 

Mundo.  

 

Este ano na categoria Best Consumer Wireless Application or Service, a Optimus concorrerá 

directamente com a HyperFactory (Nova Zelândia), a Wireless Information Network (Reino 

Unido) e a Vodafone Group (Reino Unido), enquanto na categoria Best Television or Broadcast 

Commercial, os restantes nomeados são a Entel (Chile), a Onmitel (Lituânia) e a Vodafone 

Group (Reino Unido). 

 



 

 

 

Sobre o Projecto Saúde Móvel 

 

Lançado em Março de 2202, o projecto Saúde Móvel, um serviço que explora potencialidades 

do GPRS e das MMS, é um inovador serviço de saúde móvel que vai permitir a pacientes e 

médicos trocar informações e imagens via telemóvel. 

Entre os vários serviços disponibilizados, o projecto, destaca-se por permitir a transmissão de 

radiografias e outras imagens através de telemóvel. 

O projecto de Saúde Móvel, desenvolvido no âmbito do Contributo para a Sociedade de 

Informação que a Optimus assumiu com a conquista da licença UMTS, foi desenvolvido entre a 

Optimus e a Clínica Maló, tendo contado com a colaboração de várias empresas, 

designadamente a Cardinal 2 (software médico), Ericsson (terminais, plataformas de MMS e M-

Advertising), Oberthur (cartões e aplicações SIM Toolkit), Tekever (aplicação comercial) e a 

WeDo Consulting (sistemas e gestão técnica).  

 

Sobre o spot “Sofa” 

 

O spot “Sofá”, lançado pela Optimus no Verão de 2002, teve como principal objectivo a difusão 

e dinamização do uso das SMS, demonstrando a sua relevância como uma forma simples de 

comunicar para todos os segmentos, e não apenas para os mais jovens.  

Criado pela BBDO Portugal e produzido pela Tangerina Azul, o spot “Sofá” já foi galardoado 

duas vezes com: o prémio Prata no Festival Internacional de Publicidade do Rio de Janeiro 

2002; e o Epica Award 2002 para Melhor Serviço de Comunicação na categoria Televisão 

(único trabalho português premiado nos Epica Awards 2002). 

 


