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REFORÇO 3G, 4G E 4G+ NOS ESTÁDIOS E ÁREAS ENVOLVENTES

NOS REFORÇA COBERTURA MÓVEL NOS
ESTÁDIOS DE BRAGA E DE GUIMARÃES
No âmbito do seu plano de investimento na rede móvel, a NOS reforçou a cobertura de rede
do Estádio Municipal de Braga e vai efetuar o reforço do Estádio de Guimarães e das
respetivas zonas envolventes, permitindo aumentar, em quatro vezes, a capacidade da rede
móvel e de dados naquelas áreas desportivas.
O investimento no reforço da rede no Estádio Municipal de Braga, que recebeu o ano passado 17
jogos e 120 mil adeptos, implicou a instalação de quatro antenas para o reforço da rede móvel em
todas as tecnologias: 3G, 4G e 4G+.
Estes trabalhos da NOS foram realizados para responder às necessidades de comunicações da Final
Four da Taça da Liga, evento que irá decorrer neste estádio, pelo menos, até 2020.
Projetado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura e pelo engenheiro Rui Furtado, o Estádio Municipal
de Braga é conhecido por ter apenas duas bancadas laterais. Com capacidade para 30.286 lugares,
é regularmente utilizado pelo Sporting Clube de Braga.
Por seu lado, o estádio de Guimarães, com capacidade para 30 mil adeptos, também vai ser alvo de
reforço da rede móvel nas suas várias tecnologias ficando assim melhor preparado, a nível de
infraestruturas móveis da NOS, para receber a final da Liga das Nações da UEFA, a partir de 5 de
junho próximo.
Estes reforços de cobertura inserem-se no plano de expansão e modernização da rede móvel da
NOS. A rede permite já hoje cobrir 100% dos municípios nacionais com a rede 4G mais avançada do
país e está preparada para o 5G (5G ready).

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 segmentos de mercado. É líder na TV por
subscrição, em serviços de banda larga de nova geração e na distribuição cinematográfica.
No mercado empresarial posiciona-se como uma alternativa sustentada nos segmentos Corporate e Mass
Business, oferecendo um portefólio alargado de produtos e serviços, com soluções à medida de cada setor e
de negócios de diferentes dimensões, complementando a sua oferta com serviços ICT e Cloud.
A NOS está no principal índice bolsista nacional (PSI-20), conta com 4,8 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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