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NOS DEMONSTRA POTENCIAL DO 5G ATRAVÉS 

DE PARCERIAS EXCLUSIVAS 

 
• Serviços e Apps de Gaming, Realidade Virtual e Realidade Aumentada demonstram o 

potencial da tecnologia 5G no entretenimento 
• Experiências estão disponíveis em lojas por todo o país e, brevemente, chegarão aos 

clientes NOS 
 

Imediata, imersiva, mais interativa e real do que nunca. Esta é a experiência revolucionária que o 5G 

promete trazer para as várias esferas da vida dos portugueses, graças à sua velocidade até 100 vezes 

mais rápida, ao tempo de resposta (latência) ultrabaixo, podendo ser inferior a 5 milissegundos, e à sua 

capacidade de ligar tudo e todos, mil vezes superior à que existe hoje. O entretenimento será uma das 

áreas em que a quinta geração de rede móvel terá benefícios evidentes, transformando a forma como 

nos divertimos e exploramos o mundo ao nosso redor, conjugando o real e digital como nunca antes. O 

que parece ser uma promessa de futuro, pode ser desde já experienciada nas lojas NOS e chegará 

brevemente a todos os portugueses. 

Potenciadora de uma nova revolução tecnológica, a quinta geração de rede móvel vem impulsionar a 

conectividade entre equipamentos, permitindo uma maior fiabilidade da rede, downloads mais rápidos, 

menor latência e desempenho mais consistente, materializando-se em diversas áreas da sociedade, entre 

as quais o entretenimento.  

Como parte da estratégia de liderança da NOS no 5G e para demonstrar as potencial idades desta nova 

tecnologia, a NOS associou-se a diversos parceiros de notoriedade internacional para trazer ao mercado 

português experiências exclusivas de entretenimento.  

"Estas parcerias exclusivas reforçam o compromisso da NOS em oferecer aos seus cl ientes os serviços 

de entretenimento mais inovadores do mercado. O foco em trazer para Portugal estas soluções pioneiras 

de tecnologia de gaming, realidade virtual e realidade aumentada, permite demonstrar as inúmeras 

possibilidades da tecnologia 5G.", salienta Daniel Beato, Administrador Executivo da NOS. 

Recorrendo a serviços já disponíveis no mercado, mas que com o 5G vão oferecer uma experiência 

enriquecida e inigualável de diversão, imersão e interação entre o mundo real e virtual, a NOS tem 

disponível nas suas lojas para experimentação: 

Blacknut  

Cloud Gaming 

Serviço de streaming de jogos por subscrição que oferece o acesso ilimitado a um catálogo de mais de 

500 videojogos em multiplataforma, desenhados para toda a família, em todos os dipositivos e com os 

maiores títulos da Disney, Gameloft, Star Wars, WRC, MotoGP, entre muitos outros.. 
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Através deste serviço qualquer smartphone é transformado numa arena de jogos virtuais, podendo ainda 

ser possível ter a mesma experiência num ecrã de TV, PC ou tablet. Com um catálogo que dispõe de 

uma oferta de videojogos em cloud transversal a todas a faixas etárias, ao subscrever o serviço o utilizador 

pode criar até 5 contas e ativar contas exclusivas para crianças, reguladas pelas normas de controlo 

parental. 

Mais informações sobre o serviço em http://blacknut.com. 

Melody VR  

Concertos em Realidade Virtual 

Eleita Apple's App of the Day e distinguida com o prémio Google Play Best of 2019, a app Melody VR 

oferece aos utilizadores música ao vivo sem limites. Desde sessões mais intimistas, a concertos 

exclusivos e melhores festivais, em direto ou em streaming, nesta app o espetáculo está sempre 

garantido, e numa rede 5G a experiência torna-se ainda mais fluída, sem interrupções e com máxima 

definição e imersividade. 

Mais informações sobre o serviço em https://melodyvr.com/. 

ClipDrop  

Ferramenta de Imagem de Realidade Aumentada 

ClipDrop é uma app que permite criar imagens de produtos de forma profissional sem um estúdio 

fotográfico. Com recurso a realidade aumentada e inteligência artif icial, com esta ferramenta de imagem 

o utilizador pode capturar qualquer objeto ao seu redor e usar a fotografia com uma qualidade 

profissional para uma apresentação, post em social media ou galeria de produtos de loja online. Permite 

ainda retirar ou substituir o fundo de qualquer objeto, seja em captura fotográfica no momento ou outra 

imagem guardada ou online da qual se pretende extrair um elemento. 

Mais informações sobre o serviço em https://clipdrop.co/. 

LeoAR 

Criador de vídeos de Realidade Aumentada 

Esta é a app que permite criar, editar, partilhar e descobrir vídeos onde o real e a ficção mais incrível se 

misturam graças aos recursos de Realidade Aumentada. Personalizar um vídeo, mudando de ambiente 

e/ou adicionando milhares de gráficos 3D, filtros, efeitos divertidos, adesivos ou música, pode ser feito 

de uma forma fácil e rápida em poucos passos. 

Mais informações sobre o serviço em https://leoapp.com/  

 

Sobre a NOS     

A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última 

geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. Com uma rede preparada para o 5G e 

ao tornar Matosinhos a 1ª cidade 5G, a NOS posiciona-se na linha da frente da implementação da nova tecnologia e da 

inovação associada às cidades inteligentes e ao desenvolvimento das sociedades 5.0. A NOS conta com 4,9 milhões de 

clientes móveis, 1,6 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,4 milhões clientes de 

internet de banda larga fixa. 

Mais informação em http://www.nos.pt/institucional 
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