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1.1. Anel CAM hoje

Anel Açores

Bugio

COLUMBUS III
(ramo doméstico, 1999)
Anel Açores

Sagres

ATLANTIS-2
(ramo doméstico, 2000)

Açores-Madeira
(2003)

Funchal-P.Santo

Notas (1) ao slide:
A interligação entre o Continente, os Açores e a Madeira (CAM) é atualmente assegurada por sistemas em cabo submarino que
funcionam em topologia de Anel, que é constituído por:

•

interligação entre o Continente e os Açores, ramo doméstico do Columbus III (sistema internacional), sendo o fim da
sua vida útil de operação em 2024;

•

interligação entre o Continente e a Madeira, ramo doméstico do ATLANTIS-2 (sistema internacional), sendo o fim da
sua vida útil de operação em 2025;

•

interligação entre os Açores e a Madeira, sistema doméstico, sendo o fim da sua vida útil de operação em 2028.

•

no final de 2024 o atual Anel CAM deixará de existir e estará em causa a interligação direta entre os Açores e o
Continente;

•

a partir de meados de 2025 deixará também de existir a atual interligação Madeira-Continente, deixando então de ser
possível, quer aos Açores, quer à Madeira, terem interligação ao Continente por cabo submarino.

De forma a ser garantida a coesão social e territorial de Portugal, e da UE, em termos de comunicações eletrónicas, será
necessário ter-se um novo Anel CAM em cabo submarino, desejavelmente em operação já a partir de 2023, de modo a acautelar
possíveis situação de antecipação de retirada de serviço operacional de sistemas internacionais (decisão do consórcio de
operadores).

O novo Anel CAM deverá estar em operação durante 25 anos e terá que garantir a interligação entre o Continente e as
Regiões Autónomas sem recorrência a quaisquer trânsitos em terceiros países, evitando-se assim qualquer dependência de
países terceiros para interligação doméstica, mesmo no caso de falha de algum segmento do Anel.

Notas (2) ao slide:

A substituição do atual Anel CAM, mais do que uma necessidade, pode ser vista também como uma oportunidade
de capitalizar o investimento tendo também em vista o seu retorno de forma transversal para a nossa economia
(Portugal e da UE).
Assim poder-se-á refletir sobre:
•

a importância e o impacto destas infraestruturas, a dimensão do esforço de investimento envolvido
(privado e público) e as implicações do modelo a adotar para o respetivo financiamento e gestão, sendo
necessário que o Estado Português defina uma orientação estratégica nesta matéria (leia-se Governo da República e
Governos das Regiões Autónomas);

•

a configuração técnica do Anel CAM (capacidades, velocidades, número de estações de amarração, nível de
redundância, …) deverá garantir a sua exequibilidade técnica, mas não poderá pôr em causa a evolução do Anel
para o futuro;

•

a necessidade de se reunir o maior número de agentes com interesses neste projeto (sejam diretos ou indiretos,
e imediatos ou futuros) com o intuito de se ter uma contribuição diversificada que permita alargar o campo de
visão das oportunidades do novo Anel CAM como génese duma Plataforma Atlântica CAM.
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1.2. Despacho n.º 4805/2019
Foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de proceder ao estudo e à análise da configuração técnica e financeira
mais adequada para a substituição atempada dos cabos submarinos que asseguram as ligações de comunicações
CAM (Continente, Açores e Madeira), designadamente:
a) propor uma solução técnica que permita que a conectividade se faça de acordo com o melhor estado da arte, quer
quanto ao tipo de cabos, quer quanto à capacidade e velocidade de transmissão de voz e de dados, quer, ainda, no que
diz respeito às medidas de resiliência e redundância que devem ser implementadas para garantir a continuidade da
prestação de serviços nestas regiões;
b) propor o modelo de negócio e de financiamento, podendo sugerir várias opções;
c) ponderar a possível utilização do novo Anel CAM como Plataforma Atlântica CAM para amarração de cabos
submarinos internacionais, em particular à luz da Agenda Digital da CPLP, promovendo-se assim a conectividade
internacional do país, assim como a localização no país (Continente, Açores e Madeira) de serviços de armazenamento
de dados (Data Centres, Serviços Cloud) e de interligação com novos pontos de presença de Operadores (PoPs) e
pontos de permuta de tráfego IP (IXPs);
d) ponderar a utilização dos cabos submarinos na interligação CAM para suporte de tráfego associado a
projetos científicos (consumidores de grande quantidade de largura de banda), assim como para deteção sísmica
(estudos geofísicos e produção de alertas e avisos de sismos e tsunamis), desejavelmente alargando o âmbito da
deteção às áreas do Ambiente, da Oceanografia e Alterações Climáticas;
e) ponderar ofertas complementares de serviços associados a estes cabos, que permitam potenciar a sua
utilização e explorar novos modelos de negócio para o país, designadamente ao nível dos serviços de supervisão de
cabos submarinos na nossa zona económica exclusiva ou licenciamento simplificado de novos sistemas a amarrar em
Portugal;
f) propor uma calendarização para a renovação do sistema de cabos.
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1.3. Sistemas que estão a ser anunciados para a Zona CAM

PISCES
(2022)

OCTOPUS ?

Bugio

(2022)

Anel Açores

Anel Açores

COLUMBUS III

ATLANTIS-2

Sagres

(ramo doméstico, 2000)

(ramo doméstico, 1999)

SIMBA ?
(2022)

Açores-Madeira
(2003)

ELLALINK

Novo Anel CAM

Funchal-P.Santo

(2023)

Equiano
(2021)

(2021)
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2.1. Interligação CAM + internacional até hoje

América
do Norte

América
do Sul

África
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Notas (3) ao slide:

Qual o histórico da Interligação Internacional na Zona CAM?

• os Açores e a Madeira sempre acederam ao internacional através do Continente;
• Portugal é um dos principais pontos de amarração de cabos submarinos internacionais vindos do Atlântico Sul (Portugal
é ainda hoje o único país que tem amarração de sistemas submarinos diretos a todos os continentes, fruto de
investimentos feitos ainda na década de 90);
• Contudo essa importância foi desaparecendo ao longo dos anos por diversos motivos, nomeadamente:
- abrandamento significativo no ritmo de investimento em cabos submarinos neste século;
- visão estratégica não consolidada;
- falta de iniciativa dos agentes públicos e privados;
- nunca ter sido considerada a necessidade de inserção dos Açores e da Madeira numa plataforma internacional
de amarração de cabos submarinos.
Será de aproveitar a oportunidade para desenvolver algo mais que um simples Anel, em concreto uma Plataforma?
A resposta é sim.
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2.2. Placa giratória intercontinental de interligação de cabos submarinos

América
do Norte

América
do Sul

África
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Notas (4) ao slide:

Como materializar a criação duma Plataforma Atlântica CAM e agregar valor após a sua criação?
• o novo Anel CAM poderá servir para a criação da Plataforma Atlântica CAM, devendo esta Plataforma poder crescer ao
longo do tempo através da criação sucessiva de interligações entre os 3 vértices, ampliando-se deste modo a
capacidade de interligação dentro da Plataforma por forma a que a mesma ganhe “massa crítica” e possa atrair, por
um lado a amarração de cabos submarinos internacionais, por outro lado a instalação, nos vértices da Plataforma, de
serviços de armazenamento de dados (Data Centres, Serviços Cloud) e de permuta de tráfego (PoPs, IXPs,
Telehouses, …);
• é necessário dispor-se duma visão de longo prazo da utilização da Plataforma para a interligação da América do Norte e
Sul à Europa, e sobretudo de África à Europa, tendo sempre em vista a facilitação da conectividade internacional do
País, quer para o tráfego terminal em Portugal (com maior diversidade de acessos em qualidade e quantidade), quer para
trânsitos entre Continentes;
• para além de a Plataforma se poder constituir como uma placa giratória ou zona de interligação no nordeste do
Atlântico (hub ou edge), a Plataforma deverá promover a conectividade internacional do País, podendo-se
assegurar independência para encaminhamento dos tráfegos terminados e originados em Portugal, com acessos
diversificados e competitivos, e a preços baixos e com boa qualidade;
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2.3 Serviços de armazenamento de dados, de interconexão entre operadores e IXPs

Plataforma
Atlântica CAM
América
do Norte

América
do Sul

,

África

- Data Centres, Serviços Cloud, PoPs, Telehouses, IXPs…
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Notas (5) ao slide:

Que conceito para a Plataforma?
Mais do que 3 interligações na Zona CAM, o novo Anel CAM deverá constituir-se como uma Plataforma de
amarração de cabos submarinos internacionais no Atlântico Nordeste por forma a facilitar a interligação
entre:
• América do Norte e Europa (deslocalização para Oeste da porta de entrada na Europa),
• América do Norte e África (trânsito entre Continentes),
• América do Sul e Europa (deslocalização para Sul da porta de entrada na Europa),
• e entre África e Europa (deslocalização para Sul da porta de entrada na Europa).
Em complemento às redes terrestres, poderá ser também necessário considerar a interligação em cabo
submarino da Plataforma Atlântica CAM ao Norte e Sul da Europa obtendo-se assim mais uma vez
independência com acessos diversificados, com qualidade superior e tentativamente a mais baixo custo.
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Notas (6) ao slide:

Podendo ser a Plataforma CAM um ponto de encontro de cabos submarinos internacionais no Nordeste Atlântico,
(com facilitação de serviços de interligação entre Operadores e de acesso a Data Centres), a mesma deverá ser uma
“plataforma aberta” e ter “operação neutral” (em termos de interligação grossista).
Para tal é essencial que as estações de cabos submarinos da Plataforma ofereçam fácil interligação entre os diversos
cabos submarinos que amarrem na Plataforma, assim como a interligação das estações de amarração a:
• Data Centres e provedores de serviços Cloud (serviços de armazenamento de dados, conteúdos inclusive),
• PoPs e Telehouses (interligação entre Operadores),

• e a pontos de permuta de tráfego (IXPs),
, sendo conveniente que todos estes estejam tendencialmente localizados na proximidade, se possível, das estações
de cabos submarinos.
Neste momento cruzam a nossa ZEE cerca de vinte sistemas internacionais (mais de 5% da totalidade dos sistemas
internacionais), estando previsto que essa percentagem cresça a curto prazo face aos novos sistemas anunciados e em
planeamento.
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Notas (7) ao slide:

O que poderá a Plataforma Atlântica CAM facilitar?
• Serviço público de licenciamento através do estabelecimento de um Portal (sistemas amarrados e não amarrados);

• Serviço público de Proteção e Supervisão dos cabos submarinos nas águas territoriais e na nossa ZEE;
• Utilização dos cabos submarinos para deteção sísmica (com emissão de avisos/alertas de sismos e tsunamis), e
outras (ex: ambientais e oceanográficas , constituição de projetos nacionais);
• Suporte a projetos científicos através de transmissão de dados relacionados com projetos científicos ou de
interligação de redes científicas (Géant-RedCLARA, Géant-Redes universitárias nacionais de países africanos ou a
redes universitárias pan-Africanas);
• Criação de pacotes de incentivos para atração de investimentos ligados ao setor das comunicações e à SI
(instalação de Data Centres, Serviços Cloud, PoPs e Telehouses, IXPs, etc.);
• Rentabilização de infraestruturas (portos e áreas adjacentes, parques industriais, descentralização e promoção de
investimentos diversificados em diferentes zonas do País);
• Promoção da coesão social, económica e territorial do País, assim como da UE.
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2.4. Oferta de serviços públicos na nossa ZEE
Portal de licenciamento para instalação de cabos submarinos
(serviço público)

Indústria
• Operadores;

Entidade
Pública

• Ministérios (Governo);
• Secretarias Regionais

• Proprietários de sistemas;
• Fabricantes e fornecedores de sistemas;

Entidades públicas

Trabalho a realizar:

(Governos Regionais);

• Fornecedores de serv. oceanográficos

• Preenchimento de requisitos, formulários, etc.

• Institutos Públicos;

(levantamentos batisféricos) e geofísicos;

• Procedimentos administrativos;

• Autoridades portuárias;

• Operadores de instalação, manutenção e

• Emissão de licenças, autorizações;

• Marinha;

reparação de sistemas;

• …

• …

• Consultores;
• Investidores;
• Embaixadas;
• …
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2.4. Oferta de serviços públicos na nossa ZEE (cont.)
Serviço público de supervisão e proteção de cabos submarinos na ZEE
(serviço a ser prestado por uma entidade pública 24h / 365 dias)

Emissão de avisos e alertas a navios
localizados na proximidade de cabos
submarinos.
A pedido, poderão ser enviados relatórios a:

• operadores/proprietários de sistemas;
• organizações int’s (ICPC, UIT, …);
• autoridades.

: Rota do navio (em veloc. de cruzeiro)
: Rota de navio (baixa veloc.)
: Navio imobilizado
: Atividades Piscatórias (arrasto, …)
: Rota de cabo submarino 17
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2.4. Oferta de serviços públicos na nossa ZEE (cont.)
CLS #9

CLS
(Norte Lisboa ?)

Serviços de deteção sísmica na ZEE

CLS #8

CLS Açores

CLS Continente

CLS #2

CLS #1

CLS
Sines

CLS
Seixal

CLS
Carcavelos

CLS: Cable Landing Station

Está em constituição um
projeto nacional com o
envolvimento dos
IPMA, IT e FCUL

CLS
Portimão

São necessários 3 Sistemas para
CLS Madeira

determinar em simultâneo a
CLS Porto
Santo

CLS
Sesimbra

localização e profundidade do epicentro
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2.4. Oferta de serviços públicos na nossa ZEE (cont.)

Serviços de deteção ambiental na ZEE
CLSs Continente
CLSs Açores

• Salinidade, ºC, …
• Pressão, Aceleração, …
•…

• Salinidade, ºC, …
• Pressão, Aceleração, …
•…

CLSs Madeira

• Salinidade, ºC, …
• Pressão, Aceleração, …
•…

Está em constituição um
projeto nacional com o
envolvimento dos
IPMA, IT e FCUL
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2.5. Interligação a África

Plataformas Regionais CPLP
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Em resumo, pretende-se:
1.

Com o estabelecimento de um novo Anel CAM resolver de uma forma integrada um problema de
coesão nacional e da UE (social, territorial, económica, etc.).

2.

Rentabilizando-se o investimento no novo Anel CAM, aproveitar a oportunidade para criação da
Plataforma Atlântica CAM por forma a promover:
- a conectividade internacional do país como um todo e da UE (especial atenção a África e à
CPLP em particular);
- a atração de novos investimentos em sectores transversais diretamente ligados com a SI;

- a investigação científica (suporte à transmissão de dados e criação de projetos diretamente
relacionados com os serviços a prestar pela Plataforma);
- a prestação de serviços públicos com a criação de novos serviços, sendo exemplo a
deteção sísmica (com avisos/alertas de sismos e tsunamis às populações de Portugal, Espanha
e Marrocos, …), deteção ambiental (Climate Change), licenciamento e de proteção e
supervisão;
- em Portugal e na UE, a criação de valor, modernização e desenvolvimento do sector das21
Comunicações e da SI, e da Economia em geral.

