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O turismo, baseado num aproveitamento 

sustentado das características únicas das 

ilhas açoreanas, tem dado um contributo 

cada vez mais importante para o 

desenvolvimento económico e social dos 

Açores
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Na expansão da atividade das empresas 

existentes e no surgimento de novas 

empresas no setor do turismo e em muitos 

outros setores de atividade que beneficiam 

do desenvolvimento turístico. 
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Contribuindo para a criação de empregos 

mais qualificados e para a fixação das 

populações.

Revelando-se decisivo para o combate à 

desertificação e à coesão territorial.
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Neste contexto a existência de boas 

comunicações eletrónicas é decisiva para o 

desenvolvimento em curso.
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AS COMUNICAÇÕES SÃO IMPRESCINDÍVEIS 

Para os adultos que aqui vivem e trabalham.

Para os mais jovens que aqui vivem e estudam.

Para os turistas que visitam a região.

Para o desenvolvimento da atividade das 

empresas. 
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Utilização da Internet nos Açores 

Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2017
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Investimento nos cabos submarinos
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ALÉM DE ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

ECONOMIA DIGITAL OS CABOS SUBMARINOS

Podem através de novas tecnologias baseados na

instalação de sensores vários nos repetidores de cabos

subamarinos contribuir para:

• A deteção sísmica (sensores de movimento)

• A deteção de tsunamis (sensores de pressão)

• Estudos oceanográficos (sensores de pressão, de

temperatura e químicos)
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Principais prestadores nos Açores

Quotas de subscritores de comunicações eletrónicas (%)

Fonte: ANACOM (4T2017)
Fonte: ANACOM (1S2018)

Nota: Rede de alta velocidade (clientes residenciais)
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PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

Melhoria da qualidade do serviço

Redução dos preços
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Comunicações 

móveis em roaming

nacional
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Roaming Nacional na UE

Com roaming 

nacional 

disponível 

Áustria

Bulgária

Chipre

Croácia

Dinamarca

Eslováquia

Eslovénia

Espanha

Finlândia

França

Hungria

Itália

Polónia

Roménia
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TRANSPARÊNCIA
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Utilização dos feixes hertzianos
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Partilha de 

infraestruturas

Investimento 

eficiente
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Cobertura de Redes de Alta Velocidade nas 

RNG Rurais

20121S2018

Ponta Delgada 100%

Angra do Heroísmo 100%

Horta 79%

Lagoa 100%

Vila Franca do Campo 100%

Ribeira Grande 86%

Vila da Praia da Vitória 100%

Calheta* 54%

Povoação* 89%

Santa Cruz da Graciosa* 60%

Lajes das Flores* 57%

Santa Cruz das Flores* 65%

Nordeste* 61%

Lajes do Pico* 49%

Velas* 53%

Madalena* 63%

São Roque do Pico* 60%

Vila do Porto* 45%

Corvo* 100%

R.A. Açores 86,6%

Concelhos que integram a área geográfica 

abrangida pelo concurso "Redes de Alta 

Velocidade em Zonas Rurais" nos Açores

Fonte: ANACOM (1S2018)
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Se o desenvolvimento de comunicações eletrónicas

modernas e competitivas constitui um objetivo

indispensável à transformação digital, também é

indiscutível o papel que os reguladores podem ter na

criação de condições que incentivem e facilitem a

prossecução daquele objetivo.
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A interação profícua entre a transformação digital e a

mudança nas comunicações eletrónicas continuará a dar

um contributo decisivo para a modernização e

crescimento da atividade económica e a desempenhar um

papel fundamental no aumento do bem-estar das

sociedades.
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João Cadete de Matos

23.10.2018

Obrigado pela atenção!


