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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 

 

 

A Sonaecom SGPS, S.A. torna público, pelo presente, um documento, aqui anexo, intitulado 

“Sonaecom antecipa o futuro”, o qual visa divulgar a sua posição acerca das Redes de Nova 

Geração, bem como o seu objectivo estratégico no que respeita a esse tema, designadamente 

o respectivo plano de investimento que lhe está associado.  

 

O press release sobre o mesmo assunto é também divulgado aqui em anexo. 

 

 

Maia, 20 de Fevereiro de 2008. 

 

 

Pelo Conselho de Administração, 
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SONAECOM INVESTE 240 MILHÕES DE EUROS  
EM REDE DE NOVA GERAÇAO 
Sonaecom prepara-se para construir a rede de telecomunicações mais avançada em 
Portugal e propõe-se abrir o acesso a todos os operadores nacionais. 

 

• Investimento de 240 milhões de euros em Rede de Nova Geração; 

• Rede de telecomunicações mais avançada em Portugal e ao nível das melhores redes europeias 

e mundiais; 

• Uma rede aberta e promotora da concorrência, numa estratégia alinhada com as 

recomendações regulatórias e melhores práticas europeias. 
 

A Sonaecom vai investir 240 milhões de euros no desenvolvimento de uma Rede de Nova Geração que permitirá 

passar mais de 1 milhão de casas e cobrir cerca e 25% da população portuguesa. 

 

Com este investimento, a Sonaecom passará a deter a rede de telecomunicações mais avançada em Portugal e 

ao nível das melhores do mundo e estará em condições de liderar o mercado dos serviços convergentes de alto 

débito, assegurando convergência da voz, dados e media nas empresas e particulares, e garantindo a oferta de 

serviços “cutting edge” ao nível internacional. 

 

“Para a Sonaecom esta é uma evolução natural, somos o operador alternativo líder em acesso directo de banda 

larga com mais de 15% de quota de mercado. Além disso, temos estado sempre na linha da frente em termos de 

investimentos e inovação em rede e escolhemos uma opção tecnológica incontornável no futuro, desenvolvida em 

parceria com fornecedores de primeira linha mundial”, afirma Ângelo Paupério, CEO da Sonaecom. 

 

Ao assumir o compromisso de criar uma rede aberta e promotora da concorrência, a Sonaecom contribui 

decisivamente para o desenvolvimento acelerado da Sociedade de Informação e para o aumento da 

competitividade no sector das telecomunicações em Portugal, assegurando autonomia relativamente ao operador 

da rede básica e possibilitando o acesso à nova rede a todos os operadores, em condições economicamente 

razoáveis. 

 

Desta forma, a Sonaecom segue as recomendações regulatórias e as melhores práticas europeias, eliminando as 

principais barreiras ao deployment  de uma rede FTTh (Fibre to the Home), directamente associadas aos 

elevados custos de construção de condutas e à duplicação ineficiente de investimento. 
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