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Entrada de três ex-Diretores chave da espanhola R que contribuíram para gerar um valor 

superior a 1.000M€ para aquela operadora 

NOWO/ ONI reforça equipa de gestão para criar 

operadora convergente com a melhor experiência 

de cliente 

 

 Miguel Venâncio assume a Presidência do Conselho de Administração do Grupo. 
 

 Arturo Dopico, ex-CEO da operadora R, nomeado novo CEO da NOWO/ONI. 
 

 Empresa inicia nova etapa com equipa bem-sucedida com o objetivo de criar uma 
operadora convergente com presença em todo o território português e com os clientes 

mais satisfeitos. 
 
  

Lisboa, 8 de novembro de 2019 – A NOWO/ ONI, operadora de telecomunicações participada 

da GAEA Inversion e gerida pela Inveready, e o Grupo MASMOVIL, acabam de anunciar um 

importante reforço na sua equipa de gestão com a incorporação de três dos principais ex-

Diretores responsáveis pelo êxito da operadora de telecomunicações R.  

O regresso ao setor das telecomunicações destes três profissionais, com uma vasta 

experiência e que incorporaram a operadora R desde o início, é de vital importância para a 

nova etapa que se inicia na NOWO/ ONI. Juntos, estes três elementos contribuíram para gerar 

mais de 1.000M€ de valor e para tornar a R a operadora integrada com os clientes mais 

satisfeitos de Espanha, em linha com a visão de foco no cliente do Grupo MASMOVIL. 

A partir de hoje, Miguel Venâncio, até aqui CEO do Grupo, assume o cargo de Presidente do 

Conselho de Administração, mantendo algumas funções executivas, para além da 

representação institucional e de determinados acordos estratégicos. 

Arturo Dopico, que ocupou durante 18 anos o cargo de CEO da R Galicia, foi nomeado novo 

CEO do grupo, enquanto que Pablo Iglesias e Paco Rodeiro, que também fizeram parte do 

sucesso da R Galicia, assumem os cargos de Chief Financial Officer e Diretor de Planeamento 

Estratégico, Controle e Desenvolvimento de Negócio da NOWO/ ONI, respetivamente. 
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Arturo Dopico, novo CEO da NOWO/ Oni 

 

Para além destas movimentações, Carlos Conti, sócio geral da GAEA-Inveready, foi nomeado 

como novo Membro do Conselho de Administração da NOWO/ONI. A GAEA-Inveready é um 

acionista histórico do Grupo MASMOVIL que agora assume também um compromisso de 

investimento em Portugal. 

A incorporação destes novos elementos, juntamente com a extraordinária equipa portuguesa 

da NOWO/ ONI, dá início a uma nova etapa de êxito que pretende criar uma operadora de 

banda larga fixa e móvel convergente com presença em todo o território português e com a 

melhor experiência do cliente. 

“Este reforço de equipa garante uma integração e otimização bem-sucedidas das operações 

para responder às exigências do mercado e dos nossos clientes. É um prazer ter o Arturo e a 

sua equipa de gestão, o que nos permitirá alcançar os objetivos de nos tornarmos uma 

operadora nacional com a melhor experiência do cliente”, afirma Miguel Venâncio, Presidente 

do Conselho de Administração da NOWO/ ONI. 

“Estamos muito satisfeitos por participar num projeto desafiante para nos tornarmos uma das 

referências em telecomunicações em Portugal. Nesta nova etapa, gostaríamos de aumentar 

as possibilidades de escolha dos clientes na maior parte do país a partir de um projeto 

profundamente enraizado em Portugal e que agora receberá um impulso muito forte para 

crescer e procurar a excelência no serviço ao cliente”, acrescentou Arturo Dopico, novo CEO 

da NOWO/ ONI. 

"Quero dar as boas-vindas a uma equipa de gestão que será uma garantia de sucesso", disse 

Meinrad Spenger, CEO do Grupo MASMOVIL. 
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Por sua vez, Carlos Conti, sócio geral da GAEA, destacou “o enorme potencial de crescimento 

desta operação em Portugal, na qual estamos dispostos a investir para garantir o seu 

crescimento”. 

 

Miguel Venâncio, Presidente do Conselho de Administração da NOWO/ONI e Meinrad 

Spenger, CEO do Grupo MASMOVIL 


