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NOS E BENFICA APRESENTAM PRIMEIRO ESTÁDIO 

5G EM PORTUGAL 

 
 

• Estádio do Sport Lisboa e Benfica é o primeiro estádio a ser equipado com a quinta 

geração de comunicações móveis em Portugal  
• Estádio 5G vai permitir aumento da capacidade de rede, mais velocidade e experiências 

mais imersivas  
• NOS e SLB reforçam parceria tecnológica para liderar a transformação digital no futebol 

 

A NOS e o Benfica apresentaram hoje o primeiro Estádio 5G em Portugal. Líder no caminho para a quinta 

geração de comunicações móveis em Portugal, a NOS desafia todos a abraçar o futuro e fazer pela 

primeira vez, tudo o que ninguém fez. Como reflexo desta vontade, a NOS dotou o estádio do Sport Lisboa 

e Benfica com cobertura 5G, permitindo aos adeptos e a toda a estrutura colaborativa do Clube tirarem 

partido das características mais disruptivas desta nova tecnologia. 

O 5G, a nova revolução tecnológica, vai permitir aos mais de 65 mil adeptos que o Estádio do Sport Lisboa 

e Benfica comporta, uma experiência de acesso à internet móvel em média 10 vezes mais rápida, com 

velocidades superiores a 1 Gbps. Isto significa downloads e uploads de fotografias ou vídeos de forma 

quase instantânea, ou videochamadas sem qualquer interrupção, com o estádio na sua máxima 

capacidade.  

Também a capacidade da rede será maior, sendo possível processar um volume muito maior de dados 

dentro do estádio. Antes da pandemia, com a presença de público, a média de volume de dados por jogo 

ultrapassava 1 Terabyte, sendo expectável que com o 5G este número duplique ou triplique, dependendo 

da adesão das pessoas à tecnologia. Ao dotar o Estádio do Sport Lisboa e Benfica com tecnologia 5G, a 

NOS está, assim, a preparar-se para dar resposta a este aumento exponencial de tráfego que se espera 

para o futuro. 
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O 5G vai transformar radicalmente a experiência de quem assiste aos jogos do Benfica, através do acesso 

a conteúdos de forma totalmente imersiva, graças à combinação do 5G com tecnologias como realidade 

virtual ou aumentada. Acesso a estatísticas do jogo ou dos jogadores em tempo real, possibilidade de 

escolher o ângulo a partir do qual se quer ver o jogo, ativando em tempo real uma das muitas câmaras 

que estão a ser utilizadas na emissão, ou possibilidade de fazer streaming de vídeo em direto, em alta 

qualidade e definição, são algumas das inúmeras experiências que os amantes de futebol poderão viver 

no primeiro Estádio 5G. 

Segundo Manuel Ramalho Eanes, Administrador Executivo da NOS, “este é um marco tecnológico de 

enorme relevância para a NOS, quer pela construção do nosso caminho de liderança no 5G, quer pela 

transformação do Estádio do Sport Lisboa e Benfica numa arena desportiva altamente digital e 

inteligente, única em Portugal. Quando o 5G for uma realidade, queremos ser os primeiros a entregá-lo 

às pessoas e às empresas, e sendo o futebol um território natural para a tecnologia se desenvolver, faz 

todo o sentido criar, desde já, todas as condições para que isso aconteça”. 

Rui Costa, Vice-Presidente do Sport Lisboa e Benfica, afirma “o Sport Lisboa e Benfica é um Clube onde 

a inovação está no centro da sua estratégia. Trata-se de um projeto transformador. Sermos o primeiro 

estádio 5G em Portugal é motivo de orgulho. Esta tecnologia ira aproximar ainda mais o Benfica dos seus 

Sócios, adeptos e simpatizantes. Significa uma experiência melhorada neste estádio, para todos os 

nossos adeptos e para o Benfica, como organização”. 

Para além da enorme revolução em termos de experiência para os adeptos, a rede 5G da NOS irá ter 

impacto direto no funcionamento do Benfica, permitindo otimizar a comunicação entre equipas técnicas, 

medir de forma precisa a performance dos jogadores e aceder a estatísticas e análises táticas em tempo 

real. Ao mesmo tempo, beneficiará também todos os serviços relacionadas com o normal funcionamento 

do Clube, como emissões televisivas feitas a partir do estádio ou serviços de comércio e restauração.  

A cobertura 5G do Estádio da Luz é assegurada através de um sistema de antenas 5G em cada uma das 

palas do estádio, que garante a cobertura plena das bancadas, sendo complementada por um sistema 

de células 5G para cobertura de zonas estratégicas do Estádio, como Centro de Imprensa, Camarote 

Presidencial ou Camarote NOS. 

O projeto tecnológico envolveu uma equipa de mais de 20 profissionais, num trabalho desenvolvido ao 

longo dos últimos 6 meses. A sinergia entre a NOS e o Benfica abre caminho a uma era de grande 

ambição e diferenciação no futebol, com o 5G enquanto mobilizador de uma experiência de 

entretenimento nunca antes vivida. 

 

Sobre a NOS     

A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última 

geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmento s de mercado. Com uma rede preparada para o 5G e 

ao tornar Matosinhos a 1ª cidade 5G, a NOS posiciona-se na linha da frente da implementação da nova tecnologia e da 

inovação associada às cidades inteligentes e ao desenvolvimento das sociedades 5.0. A NOS c onta com 4,9 milhões de 

clientes móveis, 1,6 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,4 milhões clientes de 

internet de banda larga fixa. 

Mais informação em http://www.nos.pt/institucional 
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