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“ É verdade que um cabo submarino não é uma coisa que qualquer um possa ver, como

uma ponte gigantesca, um arranha-céus ou um navio.

O Cabo Submarino faz o seu trabalho na escuridão das profundezas, num mundo

inimaginável na escuridão e frio e pressão eternos, povoado por criaturas que nenhum

homem podia ter concebido no delírio mais desenfreado. Contudo, desempenha uma

função vital como a dos nervos no corpo humano; é uma parte essencial do sistema

mundial das comunicações que, se alguma vez falhasse, nos atiraria instantaneamente

de volta para o isolamento dos nossos antepassados. ”

Arthur C. Clarke, 1917-2008, criador do conceito dos satélites para comunicações,

no seu livro “How the World Was One: Beyond the Global Village”

https://www.fpc.pt/agenda-evento/exposicao-de-cabos-submarinos/ :

https://www.fpc.pt/agenda-evento/exposicao-de-cabos-submarinos/


Cabos Submarinos

• Os Cabos Submarinos (CSs) são essenciais para a conectividade internacional. Os CSs suportam

quase 100% das interconexões de Portugal com outros Continentes, assim como da UE para outros

Continentes.

• Uma estação de amarração de CS (CLS) é um “Porto de Dados”.

Em analogia com os portos marítimos comuns para mercadorias, que recebem / enviam, armazenam e distribuem

mercadorias, as CLSs desempenham as mesmas funções, mas em vez de mercadorias temos dados (enviar/receber

dados através do mar, armazenar dados e enviar/receber dados em terra).

fonte: Telegeography
https://www.submarinecablemap.com/
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A relevância dos Cabos Submarinos em fibra ótica
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Actual CAM Ring
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Cabos Submarinos que amarram em Portugal

fonte: Telegeography
https://www.submarinecablemap.com/

Seixal
Sesimbra

Sines
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Cabo Submarino por rota
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Causas de interrupção dos Cabos Submarinos
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A soberania digital da UE (e de cada país) e a sua competitividade global dependem de uma forte

conectividade interna (dentro da UE) e externa (com outros Continentes).

O aumento da conectividade internacional na UE e para fora da UE, são condições prévias para que a UE e as

empresas aí sediadas se tornem mais competitivas no mercado global.

Quanto maior for a diversidade dos acessos internacionais da UE (ou dum país em particular), maior será a

independência da UE (e dum país em particular). A criação de massa crítica potenciará novas

oportunidades e permitirá à UE (e a um país em particular) obter melhores condições comerciais e

usufruir de ofertas diversificadas de qualidade de serviço .

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Conetividade Internacional

América S.
África

América N.

Ásia

Médio Oriente
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Os Data Centres fornecem serviço de armazenamento de dados e são diretamente ligados às CLSs (ou

seja, aos Cabos Submarinos) e às redes terrestres.

Os Data Centres são tendencialmente localizados próximos das CLSs e podem ser instalados em terra ou

até mesmo submersos no mar (mais uma vez próximos das CLSs).

É objetivo a localização na UE de conteúdos da UE assim como conteúdos de outros Continentes.

Para acesso da UE a um conteúdo oriundo da UE, não faz sentido recorrer-se à interligação com outros

Continentes.

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Data Centres
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Os serviços de Interligação (curta, média e longa distância) são essenciais para:

• a interligação de CSs (amarrados na mesma CLS ou noutras CLSs), 

• o acesso dos Operadores (tradicionais e OTTs) aos CSs,

• a interligação entre Operadores (tradicionais, OTTs, IXPs, ISPs, ...),

• a interligação de Data Centres, e destes aos CSs e a plataformas de edge computing. 
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Interligação

Fonte: https://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/ 8



Cabos Submarinos + Conectividade Int’l + Data Centres + Interligação =

=  EU Data-Gateway Platform

Praticando desejavelmente o conceito de Open Access, de uma forma simplista, uma CLS, além de amarrar 

CSs, também pode realizar as funções de Data Centre e de Telehouse promovendo deste modo a 

Interligação entre todos (“Porto de Dados”). A prática de Open Access não deverá ficar restrita aos CSs e 

CLSs, deverá ser também observada para Data Centres num cenário de Hyperscaler.

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Contributos para as EU Data-Gateway Platforms
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1. Existe a necessidade de um novo anel de 3.500 kms ligando o Continente, Açores e Ilha da Madeira, via CS

para resolver um problema de coesão nacional e da UE (social, territorial, económica, etc.)?

2. Poderá Portugal contribuir ativamente para a Plataforma EU Atlantic Data-Gateway para amarração de CSs

internacionais em associação com serviços de armazenamento de dados e interligação?

3. De acordo com os ODSs da ONU, podemos usar CSs de telecomunicações para fins adicionais, tais como

obter dados para estudos oceanográficos, ambientais (alterações climáticas) e geofísicos, bem como para

deteções sísmicas (avisos e alertas de tsunamis e se possível de terremotos) servindo Portugal e além

(Espanha, Marrocos, França, ...)?

4. Para além da deteção sísmica e ambiental, pode Portugal prestar outros serviços públicos à indústria de

CSs, armazenamento de dados e interligação?

5. A EU Atlantic Data-Gateway Platform poderá responder às necessidades de capacidade para o tráfego

científico?

6. Portugal tem condições naturais para amarrar CSs?

* - Economia do Mar

** - Ambiental, Mudança Climática, Atividade Sísmica ... 

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Contribuição para as Economias Azul* e Verde**
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Contribuição para as Economias Azul* e Verde**
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Novo Anel CAM, uma contribuição para a EU Atlantic D-GP

1. Existe a necessidade de 

um novo anel de 3.500 kms

ligando o Continente, 

Açores e Ilha da Madeira. 

via cabo submarino para 

resolver um problema de 

coesão nacional e da UE 

(social, territorial, 

económica, etc.)?

- Sim, o novo Anel CAM 

terá que estar ao serviço

no final de 2024.
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América S.
África

América N.

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Plataforma Nordeste Atlântica para amarração de Cabos Submarinos internacionais

2. Poderá Portugal contribuir ativamente 

para a Plataforma EU Atlantic Data-

Gateway para amarração de cabos 

submarinos internacionais em 

associação com serviços de 

armazenamento de dados e de 

interligação? - Sim! 
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América S.
África

América N.

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Interligação da EU Atlantic D-GP a outras EU D-GPs 

EU Atlantic
D-GP

2. Poderá Portugal contribuir ativamente 

para a Plataforma EU Atlantic Data-Gateway 

para amarração de cabos submarinos 

internacionais em associação com serviços 

de armazenamento de dados e de 

interligação? - Sim!!

As Plataformas complementam-se e 

interligam-se (não são concorrentes 

entre elas), ocorrendo sim a concorrência 

a um nível diferente (CSs, Operadores, 

etc.)
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EQUIANO

(2021)

ELLALINK

(2021)

PISCES

(2023 ?)

2AFRICA

(2022)

OCTOPUS

(2023 ?)

2AFRICA

(2022)?

(2022/23)

Novo Anel CAM

(2024)

MEDUSA

(2023 ?)

Mo-Pt

(2023 ?)
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Cabos Submarinos anunciados para amarrar em Portugal

• ELLALINK, RFS em junho de 2021

• EQUIANO, RFS em 2021/2022

• 2AFRICA, RFS em 2022

• Novo Anel CAM, RFS em 2024

• MEDUSA, emitido RFP

• MO-PT, em projeto

• PISCIS, em projeto

• OCTOPUS, em projeto

• …
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Plataformas regionais da CPLP

Países CPLP

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Interligação da EU Atlantic D-GP a outras plataformas regionais (ex: CPLP)
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Serviços públicos a serem fornecidos, introdução
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Madeira Is.

Azores Is. Continent

Placa

Americana

Placa

Africana

Placa

Euroasiática

A plataforma continental portuguesa é encontro de três placas tectónicas
(atividade sísmica considerável)

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Utilização dos cabos submarinos telecom para realização de deteção ambiental e sísmica

3. De acordo com os ODSs

da ONU, podemos usar 

cabos submarinos de 

telecomunicações para fins 

adicionais, tais como obter 

dados para estudos 

oceanográficos, ambientais 

(alterações climáticas) e 

geofísicos, bem como para 

deteções sísmicas (avisos e 

alertas de tsunamis e se 

possível de terremotos) 

servindo Portugal e além 

(Espanha, Marrocos, 

França, ...)?

- Sim!
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O LEA:

• tem plena consciência de que os interesses do cabo de telecomunicações estarão sempre protegidos e 

que as atividades SMART não colocarão em risco, em hipótese alguma, as atividades de 

telecomunicações dos CSs,

• investiga a possibilidade de o novo Anel CAM realizar deteção sísmica e ambiental,

• está a colaborar com a IP Telecom para a identificação de especificações SMART para o novo Anel CAM,

• está a dialogar com fabricantes/fornecedores de CSs e sensores, assim como operadores telecom,

• está também a investigar outros métodos de deteção sísmica e ambiental sem a utilização de sensores submersos,

• está aberto à colaboração com stakeholders (estabelecimento de MdEs), nomeadamente com outros promotores de 

projetos SMART, comunidades científicas, operadores, etc.

Deteção Ambiental e Sísmica através de CSs telecom - contributo para os ODSs da ONU

LEA (Listening to the Earth under the Atlantic) é um consórcio de dois institutos públicos e 

uma organização de interesse público sem fins lucrativos:

• IPMA, https://www.ipma.pt/en/index.html

• IDL, http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/

• e IT, https://www.it.pt/

Os parceiros do LEA são membros da JTF SMART Cables, https://www.itu.int/en/ITU-

T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Utilização dos cabos submarinos telecom para realização de deteção ambiental e sísmica

19

https://www.ipma.pt/en/index.html
http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/
https://www.it.pt/
https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx


Deteção “molhada” com utilização de sensores 

submersos* em repetidores SMART :

• os interesses do cabo telecom serão sempre 

protegidos e as atividades da SMART não colocarão 

em risco, em hipótese alguma, as atividades telecom

do novo Anel CAM,

• o LEA está a colaborar com a IP Telecom para 

especificações SMART,

• o LEA mantém diálogo estreito com os fornecedores 

de cabos telecom e sensores, assim como com 

outros projetos SMART.

* - temperatura, salinidade, pressão, vibração, aceleração, ... 

CLS Açores

CLS Madeira

Deteção Ambiental e Sísmica na ZEE nacional
(serviço público alinhado com os ODSs da ONU)

CLS: Cable Landing Station

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Novo Anel CAM como SMART – IP Telecom + LEA

Dados em tempo real para 

geofísica, oceanografia, meio 

ambiente, mudanças 

climáticas, ... (envolvimento de 

organizações internacionais) 

Dados em tempo real que 

poderão eventualmente 

vir a permitir 

alertas/avisos precoces de 

terremotos (Portugal 

Espanha, Marrocos, 

França, ...) 

Dados em tempo real para 

alertas/avisos precoces de 

tsunamis à população 

(Portugal, Espanha, 

Marrocos, França, ...)

CLS Continente
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CLSs Madeira

CLS Porto 

Santo

CLSs Continente

Deteção sísmica e ambiental na ZEE nacional
(serviço público* alinhado com os ODSs da ONU)

Deteção “Seca” sob investigação (todo o cabo é um sensor):

• o LEA está em diálogo com investigadores que estão a 

desenvolver novos métodos de deteção sem a necessidade de 

utilização de sensores submersos (complementando os dados 

SMART, os dados obtidos poderão facilitar a interpretação dos dados 

SMART, a calibração da deteção ”seca/molhada”, assim como tornar mais 

firme uma tomada de decisão),

• o LEA está também a investigar métodos próprios. 

CLS 

Carcavelos

CLS #9

CLS

Seixal

CLS

Sesimbra

CLS 

Sines

CLSs Açores

CLS #1

CLS #2 

CLS #8

CLS: Cable Landing Station

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Cabos Submarinos na ZEE nacional – Deteção “seca” em investigação pelo LEA

CSs amarrados em Portugal
(Continente, Açores e Madeira)

* - servindo as comunidades científicas 

nacionais, da UE e outras, assim como as 

populações para o caso de alertas precoces de 

tsunamis (e eventualmente de terremotos) 

podendo nesse caso servir-se também países 

além Portugal, como Espanha, França,

Marrocos, ... 
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Portal Eletrónico para licenciamento e autorizações de cabos submarinos na ZEE nacional
(serviço público)

Identificação do trabalho a realizar com fluxograma, “quem é quem” no 

processo geral, prazos a cumprir por cada entidade, follow up, …, incluindo:

• submissão de requerimentos, comunicações e pedidos;

• intermediação entre o requerente e as entidades públicas;

• transmissão de notificações de decisões e de remessas de títulos.

Entidades Públicas

• Ministérios (Governo);

• Governos Regionais;

• Institutos públicos;

• Agências nacionais;

• Autoridades reguladoras;

• Autoridades portuárias;

• Marinha;

• Câmaras Municipais;

• …

Indústria

• Operadores (tradicionais, OTTs, outros);

• Proprietários de sistemas submarinos;

• Fabricantes/fornecedores de CSs;

• Fornecedores de serviços oceanográficos;

• Fornecedores de serviços de instalação, 

manutenção e reparação de CSs;

• Consultores;

• Investidores;

• Embaixadas;

• …

Portal

Eletrónico

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Serviços públicos a serem fornecidos – Licenciamento e Autorizações

4. Para além da deteção sísmica e ambiental, pode Portugal prestar outros serviços públicos à indústria de cabos 

submarinos, armazenamento de dados e interligação?

- Sim!

…
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: rota do navio (veloc. cruzeiro)

: rota do navio (veloc. reduzida)

: navio parado

: pesca (arrasto, …)

: rota do CS

Supervisão e Proteção de CSs na ZEE nacional
(serviço público 24h/dia)

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Serviços públicos a serem fornecidos – Supervisão e Proteção de Cabos Submarinos

Produção de avisos e alertas a navios

nas proximidades das rotas de cabos 

submarinos na ZEE portuguesa.

Mediante solicitação, serão emitidos 

Relatórios fornecidos por entidade 

pública nacional (certificada) para:

• Operadores e proprietários de CSs, 

utilizadores, etc. ;

• Organizações internacionais;

• Autoridades;

• Tribunais

• Navios;

• ... 

Rotas de cabos submarinos + AIS + 

+ Radares costeiros + Deteção “seca e molhada”

4. Para além da deteção sísmica e ambiental, pode Portugal prestar outros serviços públicos à indústria de cabos 

submarinos, armazenamento de dados e interligação?

- Sim!!
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Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Serviços públicos a serem fornecidos – outros

Os CSs são cada vez mais críticos em termos de infraestrutura de comunicações eletrónicas. A sua 

restauração em termos de falhas, inadvertida ou propositalmente causadas por atores externos, devem merecer 

cada vez mais uma atenção especial.

Para os sistemas que amarrem em Portugal, deverão ser incentivados pela ANACOM planos de restauro com 

assistência mútua entre sistemas, com a realização de exercícios anuais.

Deverá ser criado em Portugal um cluster de R&D para a utilização de CSs de telecom e energia para 

deteção ambiental e sísmica.

Portugal deverá intensificar a sua participação em organismos/organizações internacionais que abordem a 

temática dos CSs (ex: UIT, ICPC, JTF SMART Cables, …).

Cable Ships (instalação e reparação de CSs) devem merecer atenção especial para facilitar sua atividade na 

nossa ZEE.

Energia verde para alimentar CSs, Hubs de Interconexão e Data Centres, deve obviamente ser promovida. 

4. Para além da deteção sísmica e ambiental, pode Portugal prestar outros serviços públicos à indústria de cabos 

submarinos, armazenamento de dados e interligação?

- Sim!!!
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Exemplos de necessidades de transmissão de 

tráfego científico (consumidores de considerável

largura de banda) :

• Air Centre e Sta. Maria space port (Açores),

• Square Kilometre Array (SKA)

• Tráfego associado à deteção sísmica e 

ambiental,

• Interligação de redes de pesquisa e educação, 

ex: Géant na Europa e Géant-RedClara

(América S.) e Géant-Redes regionais em

África.

EU Atlantic Data-Gateway Platform

Necessidades de capacidade de transmissão submersa para tráfego associado à Ciência

5. A EU Atlantic Data-Gateway Platform poderá responder às necessidades de capacidade para o tráfego científico?

- Sim! 
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Continente:

• localização geográfica (parte oeste e sul da UE – ponto preferencial para junção e interconexão de CSs provenientes do 

sul, norte e oeste sem necessidades de trânsito terrestre); 

• costas arenosas com declives abruptos que permitem atingir-se profundidades consideráveis em curta distância.

Açores:

• localização geográfica (meio caminho Nova Iorque – Bruxelas, deslocalização de 1.500 kms para Oeste da porta de 

entrada/saída da UE);

• costas com declives abruptos que permitem atingir-se profundidades consideráveis em curta distância.

Madeira:

• localização geográfica (deslocalização de 1.000 kms para Sul da porta de entrada/saída da UE)

• costas com declives abruptos que permitem atingir-se profundidades consideráveis em curta distância..

O levantamento batisférico do fundo do mar na plataforma continental portuguesa é razoavelmente conhecido. 95% da 

plataforma continental portuguesa é de águas profundas e nelas não há necessidade de se utilizar cabos fortemente 

armados (em águas rasas há essa necessidade, o que onera substancialmente o custo dum cabo submarino). 

EU Atlantic Data-Gateway Platform

Condições de excelência para amarração de Cabos Submarinos

6. Portugal tem condições 

naturais para amarrar cabos 

submarinos?

- Sim!

Profundidade

Temperatura da

água do mar
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Relembro que com esta abordagem integrada se pretende:

• 1º, resolver um problema de coesão territorial de Portugal e da UE com o estabelecimento de um Novo 

Anel CAM;

• 2º, construir uma Plataforma para amarração de CSs internacionais;

• 3º, associado aos Cabos Submarinos, desenvolver a Interligação e promover a localização em Portugal 

de serviços de armazenamento de Dados;

• 4º, fornecer serviços públicos adicionais à indústria, ciência e cidadãos;

• 5º, apoiar a transmissão de Dados para projetos científicos;

• 6º, contribuir para a UE Atlantic Data-Gateway Platform de forma inovadora;

Deste modo e de acordo com a nossa tradição iniciada no século XV com os Descobrimentos marítimos, 

continuaremos a explorar novas rotas…, Portugal tem uma história relevante sobre a amarração de CSs

(mais de 150 anos) e continuará a ter. 

Nos primórdios, os cabos telegráficos serviram os Impérios, depois os cabos coaxiais serviram as Nações e 

depois os cabos digitais servem as Pessoas, e a todos os cabos Portugal tem servido há mais de 150 anos ... 

Cabos Submarinos num Mar de Conectividades

Conclusões

Tudo isto sobre o “chapéu” a que de momento chamamos Wind Route
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Conferência sobre a Conectividade internacional – EU Data-Gateway Platforms

Conference on Int’l Connectivity / EU Data-Gateway Platforms
PROGRAMME

Day 1, May 27th, Sines 

• Opening session

• Panel 1. EU Vision for a Digital Decade:  European Data Gateway Platforms Strategy

• Panel 2. International connectivity: Submarine Cables

Day 2, May 28th, Sines

• Panel 3. Developing the data value chain: Expanding and making the most of data storage, processing 

and distribution

• Panel 4. Safe and secure connectivity: Linking up data services, EU citizens and SDGs

• Panel 5. A tool for knowledge partnerships: European science and international connectivity

• Conclusions

• Closing session
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Uma sugestão final:
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Questões ?

ANACOM, DGII

José S. Barros

jose.barros@anacom.pt

+ 351 91 389 3362

mailto:jose.barros@anacom.pt

