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A EMACOM

Opera uma rede 100% fibra ótica, posicionando-se como operador de 

telecomunicações no mercado grossista de aluguer de circuitos

• A EMACOM é uma empresa pública de telecomunicações detida a 100% pelo grupo EEM –

Empresa de Eletricidade da Madeira.
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Prestação atual de serviços no mercado grossista 
de aluguer de circuitos de FO, tendo como 
principais clientes a Vodafone, NOS e ONI.

Serviços de operação e manutenção de rede privativa 
de comunicações do Governo Regional da Madeira que 

interliga diversos pontos de interesse (e.g. escolas, 
edifícios públicos, entre outros).



• Atualmente, a Madeira é servida por um único sistema submarino por via do sistema CAM RING, o 
que não tem possibilitado o estabelecimento de um ambiente plenamente diversificado e 
competitivo.

Os cabos CAM RING, Columbus III e Atlantis 
II irão ficar obsoletos a médio prazo, sendo 

necessária a existência de uma nova solução 
submarina para colmatar as necessidades de 

conetividade futura da Madeira.

A falta de competitividade reflete-se na existência de preços elevados face aos 

praticados nos sistemas intercontinentais

Atualmente, a Madeira não beneficia de um ambiente 

plenamente competitivo, uma vez que o elevado preço do 

sistema submarino inibe a entrada de um 3º operador no 

segmento residencial fixo e o desenvolvimento de outros serviços 

e negócios dependentes de conetividade.

Fonte: 1 Telegeography (2016); Notas: 2 Valores aproximados obtidos tendo em consideração o comprimento do sistema submarino que interliga as duas cidades.

O CAM RING é propriedade do operador incumbente, o qual possui ligações aos 

cabos Atlantis II e Columbos III nas suas extremidades.

Madeira e as necessidades futuras de conetividade
Cenário atual
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• A médio prazo verificaremos o descomissionamento dos atuais sistemas internacionais 
submarinos necessários à ligação entre a Madeira e o Continente.

Madeira e as necessidades futuras de conetividade
Cenário atual
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Madeira e as necessidades futuras de conetividade

• O mercado das Telecomunicações não se encontra plenamente competitivo entre os operadores 
no segmento empresarial e residencial na Madeira

Notas: Mercado residencial potencialmente endereçável. A estimativa considera a totalidade dos lares com FTTH, medindo a poupança anual teórica gerada pelos consumidores.

Fonte: ANACOM; Vodafone; GANEC (Gabinete de Análise Económica), Nova School of Business and Economics.

Cenário atual
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• O Governo Regional da Madeira decidiu incumbir a EMACOM de estudar um plano de viabilização de uma nova 
ligação submarina com o continente Português.

• Com esse novo cabo submarino pretende-se a redução dos preços atuais permitindo a alavancagem do setor das 
tecnologias de informação e comunicação com a desejável criação de centros tecnológicos potenciando o negócio 
da EMACOM como operador neutro.

A Madeira e as necessidades de conetividade
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Tendo em consideração os constrangimentos e desafios do atual sistema submarino, a implementação de uma nova solução submarina revela-se de extrema importância para 
alcançar um ambiente competitivo, diversificado e redundante, a qual irá promover o estabelecimento das novas tendências Telecom como as redes 5G,os ecossistemas 

IoTe o desenvolvimento de smartcities, alavancando a atratividade e proliferação de centros tecnológicos, e a criação de um datacentre, servindo a EMACOM como o 
principal enabler de infraestrutura que permita a entrega destes serviços através da sua rede 100% fibra ótica.

Novo sistema ótico Submarino



• No estudo efetuado consideraram-se 5 cenários de implementação:

Cenários de implementação do novo sistema ótico submarino

Madeira e as necessidades futuras de conetividade
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Sistema submarino que 
consiste na implementação 
de um cabo submarino 

dedicado entre a 
Madeira e Portugal 
Continental (Seixal)

Sistema submarino que 
consiste na implementação 

de um cabo Madeira –
Tenerife e posterior 

interligação com Portugal 
Continental através de 3 
opções: 1) cabo CanaLink, 

2) cabo ACE ou 3) cabo 
WACS

Sistema submarino que 
consiste na 

implementação de um 
cabo submarino direto 
entre a Madeira e Rota 
e posterior ligação a 

Lisboa através de cabo 
terrestre

Sistema submarino 
que consiste na 

implementação de 
um cabo submarino 

desde a Madeira 
até à BU no cabo 
da CanaLink que 
liga a Rota, com 

posterior ligação a 
Lisboa através de 

cabo terrestre

Sistema submarino que 
consiste na implementação 
de um cabo submarino 

desde a Madeira até à BU 
no cabo Ellalink, Projeto 
que prevê a ligação com 
Portugal Continental em 

Sines

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5

Cenários de implementação do novo sistema ótico submarino



• Interligação Madeira - Sines mediante BU sobre cabo Ellalink. 

Em 2020 a Madeira terá uma nova ligação submarina

Madeira e as necessidades futuras de conetividade
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• Cenário menos dispendioso;
• Reduzida latência no troço Funchal –

Lisboa;
• Ramal sem repetidores;
• Cabo submarino mais curto, 

representando uma menor probabilidade 
de corte; 

• Consórcio com experiência na 
implementação de sistemas 
submarinos.

• O sistema considerado não possui 
redundância submarina;

O cenário consiste na implementação de um sistema submarino baseado num cabo 
de aproximadamente 90 km que interliga com o cabo Ellalink através de uma 
BU, no qual seria disponibilizado 1 par de fibra ótica. Relativamente a BMH/CLP 
e CLS, o cenário considera:

A utilização de BMH/CLP e CLS em Sines;

A utilização de BMH/CLP e CLS no Funchal.



Cenários de implementação da redundância submarina
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Análise dos cenários de redundância

Madeira e as necessidades futuras de conetividade

Sistema submarino que consiste na 
implementação de um cabo 

dedicado com ligação às Ilhas  
Canárias através de acordo com 

um dos vários Operadores aí 
existentes

Sistema submarino que consiste 
na implementação de um cabo 
dedicado entre a Madeira e 

Portugal Continental 

Sistema submarino que consiste 
na implementação de um cabo 
com BU de novo cabo entre 
as Ilhas Canárias e o Sul de 

Espanha 

Sistema submarino que consiste na 
implementação conjunta com o 

arquipélago dos Açores de um cabo 
dedicado entre a Madeira, Açores e 

Portugal Continental 

A EMACOM está a ponderar 4 cenários alternativos para a redundância à nova ligação submarina:
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Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4



• A conectividade internacional dos territórios insulares Portugueses é  uma questão nacional a qual 
tem o devido enquadramento no princípio da continuidade territorial.

• A solução para a redundância, numa estratégia nacional, é a que serviria os interesses simultâneos 
dos Açores e da Madeira.

• Face à exiguidade dos mercados insulares o cenário mais adequado ao desenvolvimento de um 
ambiente competitivo em ambas as regiões, passa por construir um novo CAM RING a ser 
explorado em regime de operador neutro.

• Uma solução doméstica dedicada para a redundância permite assegurar, em qualquer 
circunstância, a continuidade territorial e a conetividade dos arquipélagos a longo prazo, 
independentemente de elementos decisores externos.

• A inexistência de um operador público de telecomunicações em Portugal atribui ênfase ao 
papel da EMACOM na garantia da conetividade dos arquipélagos com o exterior.

Visão da EMACOM 

Madeira e as necessidades futuras de conetividade
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Proposta da EMACOM
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• A EMACOM  deu já o primeiro passo para a construção de um novo CAM RING.  
Em 2020 a Madeira estará ligada por mais 25 anos ao território nacional.

A EMACOM propõe que se encontre uma plataforma de entendimento nacional
que permita resolver e financiar o projeto de conetividade submarina entre o
Continente, Madeira e Açores, de vital importância para as economias regionais
e a coesão nacional.



Proposta da EMACOM

Madeira e as necessidades futuras de conetividade
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Custo estimado Madeira – Açores – Portugal Continental: 35M€ 1

Segmento: Açores – Lisboa
Distância aproximada: 1 503 Km

Segmento: Açores – Lisboa
Distância aproximada: 1 042 Km

Ellalink
Segmento: BU Madeira – Lisboa

Distância aproximada: 1 100 Km

Fonte: 1 ASN: Madeira Connectivity Submarine Cable, Budgetary Estimate, March 2018



Obrigado pela atenção
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