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Comunicado de Imprensa 

Lisboa, 29 de Maio de 2009 

 

Cisco e Portugal Telecom reforçam aliança  
Estratégica para Redes de nova Geração  

 
 
A Cisco e a Portugal Telecom reforçaram hoje a relação de negócio entre as duas empresas, 

através de uma aliança que prevê a colaboração em diversas áreas e uma estratégia conjunta 

de go-to-market (comercialização).  

 

Esta aliança coloca a Portugal Telecom no seio de um grupo de clientes-chave – Cisco Service 

Provider Reference Account - com os quais a Cisco vai colaborar no sentido de conduzir a 

inovação e com soluções de valor acrescentado para os mercados do consumo e das 

empresas. Reforça também a visão comum da Cisco e da Portugal Telecom, segundo a qual o 

trabalho em rede será a plataforma de inovação que transformará as experiências do cliente. 

 

A Cisco e a Portugal Telecom vão trabalhar conjuntamente na inovação e no marketing dos 

serviços de gestão, bem como no desenvolvimento e na exploração de novas áreas 

tecnológicas promissoras. A Cisco vai garantir à Portugal Telecom acesso às mais recentes 

inovações, arquitecturas e tecnologias de rede. Trabalhará, também, de forma estreita com o 

motor de investigação e desenvolvimento da Portugal Telecom – a PT Inovação – em soluções 

de vídeo avançadas para os serviços de televisão digital, de forma a transformar a televisão, a 

Internet e as experiências de entretenimento das actuais e das futuras gerações de clientes. 

 

Destaques / principais factos 

• A Portugal Telecom lança hoje a sua própria rede Cisco TelePresence™, para fazer 

ligação de locais em Lisboa, Porto, Madeira e Açores. Tem, também, planos para 

alargar a oferta de equipamentos para reuniões virtuais frente a frente entre as suas 

operações internacionais; 

• A Cisco e a Portugal Telecom centrar-se-ão no desenvolvimento de áreas-chave como 

as redes residenciais e as tecnologias connected life, Cloud Computing, e produtos de 

vídeo de vanguarda, bem como aplicações para a televisão digital, tais como serviços 

interactivos, televisão 3D e comunicações áudio e vídeo. Este enfoque vai ao encontro 

da estratégia da Portugal Telecom que tem como objectivo garantir serviços de fibra 

óptica FTTH (fibre-to-the home) a um milhão de casas, até ao fim de 2009; 
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• A Cisco e a Portugal Telecom alargarão, em colaboração, o âmbito das actividades de 

go-to-market para promover as vantagens dos serviços de gestão junto de pequenas e 

médias empresas (PME) e clientes do sector público. 

• A colaboração entre a Cisco e a Portugal Telecom já deu origem a novos serviços que 

transformam as experiências do cliente. 

o A Portugal Telecom adjudicou à Cisco o contrato para a sua rede de nova 

geração, com tecnologia Core e Metro Ethernet integradas numa solução ponta 

a ponta para clientes empresariais; 

o O serviço de fornecimento de vídeo e a tecnologia set-top box IP da Cisco 

permitiram à Portugal Telecom a oferta de IPTV, lançada por meio da marca 

Meo;  

o A Portugal Telecom lançou o ePME, uma solução integrada de comunicações 

baseada no Cisco Smart Business Communications System (Sistema de 

Comunicações Empresariais Inteligentes da Cisco). 

 

Ligações / URL 

• www.telecom.pt 

 

• Zeinal Bava, presidente executivo da Portugal Telecom 

“A proximidade da nossa colaboração com a Cisco advém do reconhecimento do 

historial de inovação e criação de valor acrescentado da Cisco, quer em Portugal quer 

no mercado global. Acreditamos que a Portugal Telecom e a Cisco partilham os 

mesmos valores: uma cultura de inovação, liderança, colaboração, ética e integridade. 

Procuramos sempre oferecer serviços tecnologicamente avançados aos nossos 

clientes que, simultaneamente, se diferenciem da nossa concorrência. Acreditamos 

firmemente que trabalhar com maior proximidade com a Cisco irá contribuir para 

alcançarmos os objectivos estratégicos que estabelecemos”. 

 

• John Chambers, presidente do Conselho de Administração e presidente 
executivo da Cisco 
“Operadores de telecomunicações visionários como a Portugal Telecom utilizam a rede 

como plataforma para uma colaboração mais eficaz e para conduzir à inovação em 

benefício de todas as empresas e consumidores. Aplaudimos a visão estratégica da 

Portugal Telecom e o seu compromisso em trabalhar com a Cisco para construir uma 

plataforma de vanguarda que será um exemplo único de inovação para a indústria”. 
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Palavras-chave 
Cisco, Portugal Telecom, Connected Life, IPTV  
 
 
Alimentador RSS para a Cisco: http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html
 
 
Sobre a Portugal Telecom 
 
A Portugal Telecom é um operador global de telecomunicações com mais de 72 
milhões de clientes em 14 países, nomeadamente no Brasil e em África. Em Portugal, 
onde tem uma posição de liderança nos mercados onde actua, disponibiliza uma vasta 
gama de serviços fixo e móvel, incluindo acesso de banda larga, voz e televisão, 
actuando em todos os segmentos do sector das telecomunicações: particular, 
residencial, soluções empresariais e grossista. Os seus investimentos internacionais, 
com principal destaque para o segmento móvel, representam 85% da sua base de 
clientes e cerca de 50% das suas receitas. 
 
A Portugal Telecom assume-se como a entidade portuguesa com maior projecção 
nacional e internacional e dispõe de um portfólio de negócios diversificado em que a 
qualidade e inovação constituem aspectos determinantes, estando ao nível das mais 
avançadas empresas internacionais do sector.  
 
A Portugal Telecom está cotada na Euronext e na New York Stock Exchange. 
Encontra-se disponível informação sobre a Empresa na Reuters através dos códigos 
PTC.LS e PT e na Bloomberg através do código PTC PL.
 
 
 
Sobre a Cisco: 
A Cisco (NASDAQ: CSCO) é a líder mundial em construção de redes que transformam 
a forma como as pessoas estabelecem contacto, comunicam e colaboram. Para mais 
informação sobre a Cisco ver http://www.cisco.com. Para notícias actualizadas, 
consultar http://newsroom.cisco.com
 
A Cisco, o logótipo da Cisco e a Cisco Systems são marcas registadas da 
Cisco Systems, Inc. e / ou das suas filiais nos Estados Unidos da América e 
outros países. Todas as outras marcas registadas referidas no presente 
documento são da propriedade dos respectivos proprietários. O uso da palavra 
«parceiro» não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra 
empresa. O presente documento é Informação Pública da Cisco.  
 
Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt. 

 

 

http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html
http://www.cisco.com/
http://newsroom.cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.pt/
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Para mais informações, contactar: 

Cunha Vaz & Associados 

David Seromenho 

21 312 11 90 

93 974 31 01 

ds@cunhavaz.com

 

Cristina Quintino Ramos 

21 312 11 97 

93 974 31 03 

cr@cunhavaz.com

 

Portugal Telecom 

Margarida Morais 

21 500 01 57 

margarida.a.morais@telecom.pt 
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