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1. Cabos Submarinos 

Os cabos submarinos que suportam a transmissão de comunicações eletrónicas são uma 

infraestrutura de comunicações que asseguram a conectividade inter-regional e internacional 

do país. 

Os cabos submarinos asseguram na quase totalidade, perto de 100%, as comunicações 

eletrónicas comerciais entre os Continentes. Portugal depende na prática quase em 100% 

dos cabos submarinos para se interligar a países de outros Continentes.  

Em termos de comunicações eletrónicas comerciais, a interligação do Continente às RAs é 

feita através dos cabos submarinos também a 100%. De igual modo a dependência dos cabos 

submarinos é relevante para a interligação a outros países europeus, além de Espanha. Os 

cabos submarinos são um exemplo paradigmático duma infraestrutura crítica de 

comunicações eletrónicas, com tudo o que daí advém. 

Devido à sua excelente localização geográfica, Portugal é o único país no Mundo que tem 

amarrados cabos submarinos internacionais que interligam diretamente a todos os 

Continentes. Estima-se que dentro duma década, entre 10 e 15% de todos os cabos 

submarinos internacionais atravessem a nossa ZEE.  

Por contrato com o fornecedor, os cabos submarinos têm normalmente períodos de vida útil 

de 25 anos. Em termos de estimativas de tráfego, preveem-se aumentos significativos nas 

próximas décadas, tendo o 5G (e muito provavelmente o 6G que lhe deverá suceder) um 

importante contributo. 

Em comparação com os portos marítimos para mercadorias, hoje as estações de amarração 

de cabos submarinos são “portos de Dados” (onde os Dados são rececionados, armazenados 

e distribuídos). Diretamente associados à amarração de cabos submarinos, está a instalação 

de Data Centres e de Interconnection Hubs, que tendem em conjunto constituir Plataformas 

de Dados. Portugal defende na CE a formação da EU Atlantic Data Gateway Platform, para 

a qual Portugal poderá dar um contributo muito relevante.  

Os cabos submarinos contribuem para o desenvolvimento da Economia do Mar. 
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Relativamente aos cabos submarinos têm especial destaque sistemas internacionais que 

amarrarão em Portugal e que estão a entrar em operação, ou já encomendados ou mesmo 

em projeto. Igualmente importante é o novo Anel CAM (Continente-Açores-Madeira). 

 1.1 Sistemas internacionais  

Em maio/junho de 2021 entrará em operação o sistema ELLALINK que interligará a Europa 

(Portugal) à América do Sul (Brasil). Este sistema terá pontos de amarração intermédios 

(Cabo Verde, Marrocos, Canárias) e suportará um par de fibras óticas direto entre o Funchal 

e Sines (segmento doméstico do ELLALINK). 

Em 2021/22 entrarão ao serviço os sistemas Equiano e 2Africa, respetivamente da Google e 

da Facebook. O primeiro interligará Portugal à África do Sul e o segundo interligará Portugal 

a África (o 2Africa consiste num anel em volta do continente africano com variados pontos de 

amarração a diversos países). É expectável que a Google e a Facebook venham a 

estabelecer mais sistemas a amarrar em Portugal, já que precisarão de interligar o Equiano 

e o 2Africa a outros seus sistemas. 

Em projeto estão ainda outros dois sistemas internacionais, um interligando Portugal a França 

e Itália (através do Mediterrâneo), e outro que deverá interligar Portugal a Marrocos. Com 

algum grau de incerteza em termos de concretização, foram também anunciados um outro 

sistema de interligação a França pelo Mediterrâneo e outro de interligação à Irlanda. É 

expectável a médio prazo surgirem novos sistemas que deverão interligar Portugal ao norte 

da Europa. 

1.2 Novo Anel CAM 

No seguimento de relatório entregue ao Governo pelo Grupo de Trabalho interministerial 

criado pelo Despacho n.º 4805/2019, de 13 de maio, do Secretário de Estado Adjunto e das 

Comunicações, com o objetivo de proceder ao estudo e à análise da configuração técnica e 

financeira mais adequada para a substituição atempada de cabos submarinos que 

atualmente asseguram as ligações de comunicações entre o Continente, os Açores e a 

Madeira (anel CAM), o Governo determinou o início do processo de substituição do atual 

sistema de comunicações que interliga o Continente, os Açores e a Madeira (despacho 

conjunto dos Secretários de Estado Adjunto e das Comunicações e das Infraestruturas n.º 

9333/2020 (https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144137764/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=144137679). 

Conforme determinado pelo Governo, a IP Telecom (https://www.iptelecom.pt/) está a iniciar o 

processo de contratação e instalação do novo Anel CAM que deverá estar ao serviço em 

2024/25. 

Pela sua relevância, do despacho governamental salienta-se: 

8 - Que o novo anel CAM deverá ser dotado de equipamento para a prestação de serviços, 
designadamente de deteção sísmica, para produção de alertas, de medições ambientais, 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1497839
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144137764/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=144137679
https://www.iptelecom.pt/
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de deteção de atividade náutica submarina e de transmissão de dados de projetos 
científicos. 
9 - Que o âmbito do projeto incluirá a promoção internacional de Portugal como plataforma 
atlântica de amarração de cabos e de dados, em especial na comunidade relacionada com 
as comunicações por cabo submarino, como a Oceanografia, a Geofísica, o Ambiente e a 
Defesa, bem como localização privilegiada de centros de armazenamento e computação 
de dados, designadamente em Sines. 

 
2. SMART Cables 

Os cabos submarinos de comunicações eletrónicas tendem a deixar de ser utilizados em 

exclusivo para esse fim e tendem a complementar essa utilização introduzindo um valor 

adicional que consiste na realização de deteção ambiental e sísmica (possibilidade de 

emissão de alertas precoces de tsunamis e de sismos), assim como para a deteção de outro 

tipo de atividade submarina. 

Internacionalmente tal discussão tem ocorrido no âmbito da JTF SMART Cables 

(https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx) que tem o apoio de três agências da ONU 

(ITU - https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx , WMO - https://public.wmo.int/en e IOC-UNESCO - https://ioc.unesco.org/). 

3. Projeto LEA 

Com a participação conjunta do IT (Instituto de Telecomunicações - https://www.it.pt/), IPMA 

(Instituto Português do Mar e da Atmosfera - https://www.ipma.pt/pt/) e IDL (Instituto D. Luiz da 

FCUL - http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/) foi constituído o consórcio LEA (Listening the Earth through 

the Atlantic). 

O LEA Investiga a utilização dos cabos submarinos telecom para a realização de deteção 

ambiental e sísmica2  e está a colaborar com a IP Telecom para as especificações SMART 

do futuro Anel CAM, que ao serem concretizadas num SMART Cable deverá ser então 

expectável vir a ser possível a realização de deteção ambiental e sísmica com recolha de 

dados em real time no interesse da Ciência (alterações climáticas, Oceanografia, Geofísica, 

…) e também no interesse da sociedade civil já que está também considerada a possibilidade 

de utilização dos dados recolhidos para a produção de alertas e avisos de ocorrência de 

tsunamis e também de sismos. A possibilidade de deteção acústica de mamíferos e de 

atividade submarina diversa está também considerada.  

O LEA está representado na JTF SMART Cables. 

José Sousa Barros 

ANACOM, DGII 

                                                           
2 Existem dois métodos que podem ser praticados, a deteção “molhada” (acoplamento de sensores submersos 
no cabo submarino - SMART Cable) e a deteção “seca” (sem utilização de sensores submersos e utilizando todo 
o cabo como se de um único sensor se tratasse). 

https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://public.wmo.int/en
https://ioc.unesco.org/
https://www.it.pt/
https://www.ipma.pt/pt/
http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/

