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SONAECOM  

Projecto TIC Pediátrica 

Novas formas de comunicar 

 

EMPRESA 

A Sonaecom é a sub-holding do grupo Sonae para a área das Telecomunicações, media e 

software e sistemas de informação. A empresa actua em três áreas principais de negócio, 

designadamente: Telecomunicações (Optimus, Novis e Clix); Media (Público) e Software e 

Sistemas de Informação (WeDo, Bizdirect , Mainroad e Saphety).  

 

A Optimus foi criada em 1998 e, após sete anos de actividade, tem vindo a consolidar a 

sua posição no mercado. No final de 2005, a Optimus tinha 2,6 milhões de clientes. A 

Sonaecom do serviço fixo, com as suas marcas Clix e Novis, tem reforçado a sua posição 

como a segunda operadora em Portugal, fornecendo serviços de voz e de banda larga a 

uma base de clientes de acesso directo. O Público é o jornal diário de referência em 

Portugal e é o quarto entre os jornais diários em termos de circulação. A área de software 

e sistemas de informação inclui as empresas Bizdirect, Mainroad, WeDo e Saphety e foi 

criada no final de 2002, reunindo reconhecidas empresas integradoras de sistemas. 

 

A Sonaecom é actualmente um dos maiores geradores de tráfego de comunicações em 

Portugal. A sua estratégia, assente numa infra-estrutura própria de telecomunicações 

nacional, acaba por nascer de uma necessidade inerente à garantia de fiabilidade e 

qualidade da sua rede, minimizando o custo associado à gestão de tráfego. A par com um 

crescimento significativo das suas áreas de negócio e com a criação de valor para os seus 

clientes, fruto de uma melhoria global do índice de rendibilidade, para o qual em muito 

contribuíram a implementação de medidas restritivas de contenção de custos e os 

padrões de exigência ao nível dos sistemas e processos, a Sonaecom assume um papel de 

intervenção activa na sociedade.  
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Neste sentido, tem vindo a implementar uma série de acções de cariz ambiental e social, 

interna e externamente, que reforçam a crescente preocupação com as boas práticas.  

 

A 31 de Dezembro de 2006, a Sonaecom tinha um total de 1 871 colaboradores, com uma 

média de idade de 34 anos. O volume de negócios consolidado em 2006 foi de 836 

milhões de euros, 0,8 por cento acima do valor de 2005. 

 

ENVOLVIMENTO 

A Sonaecom está consciente da sua responsabilidade na criação de um futuro sustentável. 

Vê a inovação como um dos pilares da sustentabilidade e da diferenciação a longo prazo 

e, por consequência, está empenhada na exploração de novas soluções tecnológicas e de 

novas formas de comunicação e distribuição. 

 

Tem por isso vindo a criar serviços inovadores com impacto directo na actividade dos seus 

clientes e na sociedade em geral. Um dos exemplos a destacar foi, no âmbito do concurso 

2006 para educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, 

promovido pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, o serviço lançado 

pela Optimus que disponibilizou aos professores a oportunidade de conhecer, via SMS, as 

listas definitivas dos candidatos colocados e não colocados no ano lectivo seguinte. 

 

Desenvolvido a partir das plataformas tecnológicas da Optimus, este projecto demonstra 

o empenho da Optimus em contribuir decisivamente para a construção de uma Sociedade 

de Informação, através de iniciativas de manifesto interesse público. 

 

O professor envia um SMS para o número curto 4903, no qual coloca o prefixo 

identificador do serviço, seguido de um espaço e do seu número de candidatura (número 

único que identifica inequivocamente o professor), recebendo, logo de seguida e pela 

mesma via, a informação relativa à sua colocação. Importante frisar que, embora 

providenciado pela Optimus, o serviço está aberto a subscritores de qualquer uma das 

redes móveis nacionais, garantindo-se assim a sua universalidade. Não existe qualquer 

preço de adesão ao serviço, existindo um custo de 50 cêntimos (IVA incluído) associado a 

cada consulta. Numa 1ª fase (Junho de 2006) foram recebidos 23 184 SMS (tendo, em 80 



 

BCSD PORTUGAL 3 

por cento dos casos, o SMS de resposta sido gerado automaticamente em menos de 4 

segundos). Na 2ª fase (Agosto de 2006), foram enviados 10 954 SMS (tendo, em 95 por 

cento dos casos, o SMS de resposta sido gerado automaticamente em menos de um 

segundo). 

 

PROJECTO 

A Sonaecom, em parceria com a Fundação para a Divulgação das Tecnologias de 

Informação, desenvolveu o projecto “TIC Pediátrica”. Na perspectiva da mobilidade 

enquanto expressão de proximidade, o projecto visa explorar as plataformas de 

comunicação ao serviço daqueles que, por imperativo de saúde, perdem a capacidade da 

mobilidade e, por consequência, ficam votados ao isolamento. Nas crianças, o fenómeno 

do isolamento assume proporções mais gravosas, desde logo pela falta de afectividade 

dos que são mais próximos, até à exclusão, ainda que temporária, de processos críticos e 

irreversíveis, relacionados com a formação. A 

aposta primordial passa por assegurar uma 

plataforma que permita uma eficaz comunicação 

das crianças internadas com os seus familiares, 

escola e/ou amigos, que estão fisicamente 

distantes, por via de comunicações de voz e dados, 

nomeadamente com acesso em banda larga 

Kanguru, à internet. Ou seja, o projecto TIC 

Pediátrica visa dotar as áreas de pediatria dos hospitais públicos de infra-estruturas 

tecnológicas que permitam às crianças internadas momentos de lazer e o 

acompanhamento pela família ou amigos. Este projecto destina-se sobretudo a crianças 

internadas nas unidades de pediatria de hospitais dos 2 aos 12/14 anos. A 

operacionalização do projecto concretiza-se através da implementação conjugada de 

infra-estruturas (computadores multimédia com ligação à Internet em banda larga 

Kanguru) e de conteúdos lúdico-formativos (soluções para as crianças internadas e 

formação específica para os técnicos hospitalares e familiares). Este projecto tem a 

duração de dois anos e envolve os seguintes parceiros: HP, Anacom, Trivalor e Porto 

Editora. 
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OBJECTIVOS 

A Optimus propõe-se dotar as unidades de pediatria dos hospitais aderentes de 

capacidade instalada de comunicações, de forma a permitir momentos de entretenimento 

e lazer às crianças internadas (pela ligação à Internet) e o contacto com família/amigos 

distantes (através de plataformas de terceira geração, como a vídeo-chamada). Desta 

forma se contribui para amenizar o sofrimento emergente do isolamento a que as crianças 

são votadas em situação de internamento hospitalar. A materialização do apoio prestado 

traduz-se no fornecimento de equipamentos capazes de assegurar o acesso à rede de 

comunicações da Optimus de terceira geração (3G e 3,5G) e de “pacotes” de tarifário que 

serão usados nessas mesmas comunicações. 

 

RESULTADOS 

No final de 2006, a Optimus participava já em três hospitais (Hospital Reynaldo dos 

Santos, em Vila Franca de Xira; Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro; e Hospital de São 

Marcos, em Braga) e tinha já distribuído 15 kits Kanguru de ligação à Internet e seis 

telefones de terceira geração com capacidade de fazerem vídeo-chamada. A Sonaecom 

também patrocina as comunicações realizadas com estes equipamentos, associados aos 

três hospitais já indicados. 

 

Mais informações em: www.sonaecom.pt 

 

 

 


