
                                  
 

Cabo submarino transatlântico da EllaLink já ancorou em Portugal 

em Sines 
 

• O cabo de fibra ótica com tecnologia de ponta que liga Portugal e a América Latina já chegou 

a Sines. 

• Sistema deverá ficar plenamente operacional no segundo trimestre de 2021, convertendo 

Portugal na nova porta de entrada para a Europa de um nível conectividade internacional sem 

precedentes. 
 

Lisboa, 06 de janeiro de 2021 – A EllaLink anunciou hoje que o seu sistema de cabos submarinos de 

baixa latência de última geração já ancorou em Sines na ZILS, a partir de onde se estabelecerá a 

ligação à América Latina. Deverá ficar plenamente operacional no segundo trimestre deste ano, 

proporcionando um nível de conectividade internacional sem precedentes entre os dois continentes e 

que chegará à Europa através de Portugal. 
 

Com esta operação de investimento de 150 milhões de euros, apontada como uma das grandes 

apostas da Presidência Portuguesa da União Europeia, a EllaLink irá abrir um “corredor” para a 

transmissão de dados entre os dois continentes, fornecendo novas oportunidades ao mercado 

europeu. Para além da primeira ligação direta de alta velocidade por cabo submarino entre a 

Europa e a América Latina, o sistema EllaLink inclui ainda diversas rotas terrestres que ligam Data 

Centers estratégicos em Lisboa, Madrid, Marselha, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza em parceria 

com a Equinix e a Interxion. 

 

Philippe Dumont, CEO da EllaLink: “É com grande orgulho que assistimos hoje à chegada do cabo a 

território português. Ao longo dos últimos dois anos temos trabalhado de forma muito próxima com 

diferentes entidades que possibilitaram, e desde logo apoiaram, a chegada do cabo e a instalação da 

EllaLink em Portugal. Esta ligação por cabo fortalece os laços criados e a EllaLink vai continuar a 

contribuir para o desenvolvimento internacional, impulsionando igualmente o local, através da 

transformação digital de empresas e organizações em Portugal." 

 

Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização: “A chegada do cabo submarino 

de telecomunicações EllaLink inaugura uma nova era económica nesta região. A EllaLink não só nos 

trouxe um cabo submarino de telecomunicações direto entre a União Europeia e a América do Sul, 

importantíssimo no contexto global, como também a possibilidade de uma parceria mais ampla em 

que, juntos, vamos desenvolver um hub de estações de amarrações de cabos e centros de dados aqui 

em Sines. Graças a este esforço conjunto e com o importante apoio de outros parceiros, desde logo a 

Câmara Municipal de Sines, lançamos agora o Sines Tech – Innovation and Data Center Hub, que 

https://sinestech.pt/


                                  
 
confere a Sines excelentes condições para acolher os grandes players internacionais de 

telecomunicações e da economia digital.” 

 
Sobre a aicep Global Parques 
A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., é especialista na gestão de parques 
industriais e em soluções de localização empresarial. O seu foco é garantir condições de captação e 
acompanhamento da instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro. 
Tem sob gestão direta três soluções de localização empresarial distintas que conseguem acolher projetos de 
todos os tipos e dimensões: a ZILS Global Parques em Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e o Albiz 
Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra. 
 
A ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines é a maior área industrial do país, oferece uma localização com clara 
vocação intercontinental e com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à 
integração com o Porto de Sines. A ZILS dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, 
logísticas e de serviços, incluindo no seu perímetro a “ZAL Sines” e o “Sines Tech”. 
 
A ZAL Sines - Zona de Atividades Logísticas é uma área de 268 ha dedicada à logística, com uma localização 
privilegiada junto ao atual TCS - Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) – e do planeado 2~TCS 
(Terminal Vasco da Gama) 
 
O Sines Tech - Innovation & Data Center Hub afirma-se assim como uma localização de excelência para os 
setores das Telecomunicações e Centros de Dados na ZILS. Nesta área está instalada a CLS - Cable Landing 
Station da Ellalink, que acolhe o Cabo Submarino entre a Europa e América do Sul. 
 
A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial, logística e serviços on-line em Portugal: 
www.portugalsiteselection.pt. O Portugal Site Selection é uma plataforma com base em sistemas de 
informação geográfica que está disponível gratuitamente na web e identifica soluções de localização em 
Portugal em função dos requisitos de determinado projeto. 
aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. 
www.globalparques.pt 

 


