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Sonaecom escolhe solução Cisco para integração de rede móvel e fixa 
 
Solução Carrier Ethernet da Cisco permite agregação através de tecnologia de rede de Internet sobre 
IP de nova geração. 
 
 
A Cisco® foi escolhida pela Sonaecom para levar a cabo a integração da suas redes móvel e fixa 

através da solução, Carrier Ethernet, tecnologia de rede de Internet sobre IP de nova geração da 

Cisco. Esta operação tem como objectivo contribuir para o crescimento do negócio da Sonaecom. 

 

A Sonaecom seleccionou a solução da Cisco Carrier Ethernet porque fornece uma infra-estrutura de 

agregação bastante flexível que garante aos consumidores uma experiência de grande qualidade nos 

mercados residencial e profissional. A nova rede vai permitir o suporte de novos serviços tais como 

banda larga de alta velocidade para o negócio fixo e móvel, melhorar as redes virtuais privadas (VPNS) 

para empresas e para os serviços residenciais multiplay que integram dados, voz, vídeo e mobilidade. 

  

José Pinto Correia, Director de Tecnologia da Sonaecom afirmou: “A Cisco demonstrou estar ao nível 

dos objectivos estratégicos da Sonaecom e está a ajudar-nos a implementar a nossa ambiciosa 

estratégia de crescimento que junta a tecnologia e as pessoas. A solução da Cisco permite-nos 

integrar a rede móvel e fixa de maneira a oferecer aos nossos clientes uma experiência de grande 

qualidade e simultaneamente reduzir os custos das operações de rede.” 

 

 “O compromisso da Sonaecom em fornecer ao mercado serviços cada vez mais avançados vai 

colocar-nos numa posição bastante competitiva,” afirmou Carlos Brazão, Director Geral da Cisco 

Portugal. “Acredito que ao trabalharmos conjuntamente com a Sonaecom, vamos conseguir um grande 

impacto e fornecer valor acrescentado a todos os consumidores, especialmente aos consumidores 

profissionais em Portugal através de serviços inovadores.” 

 

A estrutura de Advanced Services da Cisco e a HP, parceiro gold certificado da Cisco, estão a  

trabalhar em conjunto para implementar a transformação da rede. O apoio operacional de rede vai ser 

transferido para a HP. As tecnologias instaladas pela Sonaecom incluem a gama completa Carrier 

Ethernet da Cisco: Cisco Catalyst® 4500 Series e ME 6524 Ethernet Switches, 7600 Series Routers e 

ME 3400 Series Ethernet Access switches. 

 
 



 
 

Sobre a Cisco 
A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 
no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 
administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 
vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 
da rede. Aqui e agora! 
Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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