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Fale bem para toda a Ilha 

Optimus reforça cobertura e presença na Madeira 

 

A Optimus, apresentou hoje a sua nova estratégia comercial para o arquipélago da Madeira 

que para além do reforço de cobertura de rede passa pela abertura de um novo ponto de 

venda e pelo lançamento de uma promoção exclusiva para a ilha da Madeira. 

 

Ao nível da Rede, e fruto do trabalho desenvolvido ao longo do último ano a Optimus assegura 

a cobertura quase total do arquipélago garantindo uma qualidade de voz superior. Recorde-se 

que a Optimus foi o operador de telecomunicações que em dois anos consecutivos apresentou 

em Portugal Continental, os melhores resultados a nível de qualidade de Rede no estudo do 

ICP-ANACOM. 

 

Deste esforço de melhoria de rede, que se efectivou na duplicação do número de estações 

GSM /GPRS no arquipélago e na optimização das já existentes, cerca de 1/3 foi canalizado 

para a zona urbana e sub-urbana do Funchal, onde se concentra a maior parte da população 

da Ilha. Para melhorar o seu serviço nesta região, a Optimus apostou no reforço da cobertura 

ao nível do indoor e deep indoor com a entrada de novos sites e novos sectores. 

 

Actualmente, a Optimus possui uma cobertura de cerca de 90% da população da Madeira 

garantindo a qualidade de voz superior.  

 

Incluída na sua estratégia comercial, encontra-se também a abertura de uma nova Loja Oficial 

Optimus no centro do Funchal, que para além de disponibilizar a oferta de produtos e serviços, 

assegura ainda a assistência técnica e o atendimento especializado a empresas. Com esta 

nova loja, (segunda a sábado, das 9h00 às 19h30) a Optimus torna a sua rede de lojas na 

Madeira mais completa, estando cada vez mais próxima do Cliente e satisfazendo as suas 

necessidades de uma forma mais rápida e eficaz. 

 

Em termos de oferta e especificamente para os madeirenses, a Optimus lançou a Promoção 

“Fala-barato” aplicável ao Boomerang Original. Esta promoção permite fazer chamadas entre 

rede Optimus e rede fixa por 0,08 euros por minuto à semana durante o dia, e 0,05 euros por 

minuto durante a semana à noite, fins de semana e feriados. 

 

Para além disto, a título promocional e em todos os pontos de venda Optimus na Madeira, os 

clientes poderão escolher entre duas opções de compra de telemóveis a custo zero: o 



 

Boomerang Siemens C35 por 79,90 euros com 85 euros em chamadas, e o Boomerang Nokia 

3310 por 129,90 euros com 135 euros em chamadas.  

 

A Optimus criou ainda uma oferta dirigida especificamente aos clientes empresariais 

madeirenses que recai sobre os tarifários da Rede à medida Original e que consiste no pacote 

de 120 minutos a 28,68 euros. A Optimus oferece ainda um tarifário promocional fora do 

pacote, cujas chamadas da Madeira para a rede Optimus têm um custo de 0,02 euros, para a 

rede fixa 0,1 euros e para outras redes móveis 0,3 euros. 

 

Para assinalar o reforço de cobertura, a abertura da nova loja e o lançamento da oferta 

especial, a Optimus desenvolveu uma campanha publicitária designada “Fale bem para toda a 

Ilha”. Esta campanha que se inicia hoje estará presente nos próximos três meses nos principais 

suportes de Comunicação: em muppis, painéis rotativos, rádio, televisão e imprensa. 

 

 

Sobre a Optimus 

 

Desde o seu lançamento em 1998 que a Optimus tem vindo a solidificar a sua posição no 

mercado de telecomunicações móveis nacionais. No final do primeiro trimestre de 2002, a 

Optimus detinha 1970 mil subscritores e cerca de 22,4% de quota de mercado. 

Quer seja através do lançamento de novos serviços na área de entretenimento (Mobile Fun , 

Fun Express), ou na área empresarial (Optimus office, Pos Móvel, Gestão de Máquinas 

Vending) a Optimus tem marcado a sua presença no mercado pela capacidade de oferecer aos 

seus Clientes as melhores soluções de comunicação móvel, com a melhor rede e aos melhores 

preços. 

Tendo sido o primeiro operador nacional a disponibilizar comercialmente a tecnologia WAP 

(Internet móvel), a equipar a sua Rede com GPRS, e efectuar a primeira chamada de voz em 

UMTS, a Optimus aposta actualmente na antecipação de serviços de terceira geração, tais 

como o envio de mensagens multimédia por telemóvel. 

A Optimus é ainda o único operador mundial a ter sido galardoado três vezes consecutivas e 

em categorias distintas com o GSM Award. O GSM Award é uma iniciativa da Associação 

Mundial de GSM, uma organização que representa os interesses de cerca de 500 operadores 

GSM, abrangendo 150 países de todos os continentes. 
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