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DEMOGRAFIA 
REPUBLICA DA GUINE-BISSAU 

• SUPERFICIE: 36 125 Km2 
Data nacional: 24 de Setembro (Dia da Pátria). 

• Capital: Bissau. 
• População: 1,6 milhões de habitantes 
• População Feminina: 52,7%  
• População urbana: 25 % (2005). 

População rural: 75 % 
• PIB por habitante : 144 500 F CFA 
• Taxa de Crescimento do PIB :+ 3,3 % 
• Inflação : + 10,4 
• Cidade principal: Bissau (300.000) (2007). 

Idioma: Português (oficial), Crioulo (língua nacional ) e cerca 40 dialectos 
regionais.  
Religião: Animismo 54%, Islamismo 38%, Catolicismo e Cristianismo 8% 
(2007). 
 
 



• Divisão administrativa: 9 regiões 

• Localização: Costa da África Ocidental  
Hora local: UTC  
Clima: Tropical Húmido  

• Duas Estacões : Seca (6 meses) e Chuvosa (6 
meses) 
Área  florestal: 23 mil km2 .  
 



 



GUINE TELECOM 



 Guine Telecom 
• Operador Histórico (Rede Fixa) 

• Criado a partir da separação dos correios em 5 
de Março 1989 

• Governo da Guine Bissau 49% e 51% para 
Portugal Telecom ate ano 2004. 

• Actualmente o Governo da Guine Bissau 
detêm 100% da Empresa. 

• Tem como missão  levar os serviços de 
telecomunicações não só nas cidades mas 
também nas zonas rurais,  

• Liderar o projecto de Backbone 

 



Guine-Bissau Rede da Guine Telecom  



SITUAÇÄO ACTUAL  
da telefonia fixa  

• A rede fixa é baseado na tecnologia de feixes Hertzianos SDH e PDH, com a 
largura da banda limitada causando problemas na qualidade de serviço. 

•  Actualmente, o parque de telefone fixo na Guiné – Bissau ronda acerca de 
4.200 linhas, uma capacidade instalada de 26.000 linhas, isso deve-se  aos  
a  reforma no sector e aos roubos de fios  e cabos de cobre. 

• A solução passa-se pelo forte investimento em condutas para cabos de 
grandes capacidades, e alguns traçados em cabos de fibra ópticas e 
sistemas sem fio (wireless). 

 
    

 
 

 



Estrategia 

• Para o relançamento da rede fixa, a Guiné Telecom 
projectou construir um backbone de fibra óptica em todo 
o território nacional, criando assim uma infra-estrutura 
capaz de atender a procura actual e futura dos serviços 
de telecomunicações, tecnologia da informação e 
comunicação (TIC).  
Esta infra-estrutura vai ajudar a cobrir mais de 1.500 
aldeias atravessados pela fibra óptica.   
A fibra,  associada aos comutadores IP (VOIP) existentes,  
permitira a Guine Telecom oferecer serviço triple Play 
(voz, dados e imagem) em toda a extensão do território 
nacional.  

  

 



GUINETEL 



GUINETEL-SA 
 • Primeira Operadora da rede móvel 

• Filial móvel da Guine Telecom 

• Base de Clientes : 80.000 clientes inicial 

• Serviços : Pré-pago, pós-pago,  GTM profissional 
(pacotes para empresas, organismos nacionais e 
internacionais e pessoas colectivas)  

• Roaming : pré-pago e pós-pago inicialmente 

   implementado. 

Em 2010 a Empresa Chinesa HUAWEI fez upgrade a 
rede total, melhorando o desempenho a 100 %. 

 



 



Backbone de Fibra Óptica 
- traçado fase1 -traçado fase 2 

---- 
 



BACKBONE 

• Este projecto tem um horizonte temporal de 5 anos 
(2014-2018) e dotará a Guine Telecom duma rede 
robusta, fiavel e imune as interferencias. 

•  Em 2016 prevê-se que na Guiné - Bissau  a linha fixa 
tera 65 mil assinantes, que irão tornar a Guine 
Telecom mais competitivo com as operadoras móveis 
e uma penetração de telefone (fixo) 4,3 / telefone 
por 100 habitantes. 

  
 
 Obrigado pela Vossa atenção!  

 
 
 


