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A TVCABO celebra 16 anos em Angola com um grande evento online
Luanda, 04 de Março de 2022 - Inaugurada a 10 de Março de 2006, com uma participação igual da
Angola Telecom e do Grupo Visabeira, a TVCABO é uma marca pioneira na distribuição de dados e
conteúdos por cabo no continente africano. Ao longo dos seus 16 de vida, a expansão da sua rede e
serviços tem sido contínua, acompanhando o crescimento da zona de Luanda, mas igualmente
potenciando o desenvolvimento de outras grandes cidades do país como Benguela, Lubango, Lobito e
Soyo, com uma rede totalmente construída em fibra óptica. Hoje, a TVCABO é detentora de uma moderna
infra-estrutura de rede e é a única distribuidora de televisão, internet e voz por cabo de Angola.
Estes 16 anos de inovação e progresso merecem ser celebrados de uma forma especial. A TVCABO vai
realizar uma festa online nas redes sociais da marca, com vídeos, entrevistas, momentos musicais,
prémios e muitas surpresas ao longo do dia. A conhecida personalidade da televisão, Sérgio Rodrigues,
vai ser o mestre-de-cerimónias, trazendo muita animação a cada momento.
A TVCABO vai abrir as suas portas online a partir das 9h da manhã, para mostrar um pouco dos bastidores
da empresa, em entrevistas a colaboradores TVCABO, da recepção e serviço de apoio ao cliente, a
gerentes de lojas e técnicos de assistência, que trabalham todos os dias para manter os Angolanos ligados
ao mundo.
Estas conversas vão mostrar um pouco do dia-a-dia destes colaboradores, revelar os serviços TVCABO
mais procurados pelos Clientes, ensinar a melhorar o desempenho do serviço e também dar a conhecer
algumas das situações mais divertidas que estes profissionais já viveram.

Numa empresa feita de pessoas e para pessoas, os colaboradores são os principais responsáveis pelos 16
anos de sucesso da marca. É graças à dedicação e trabalho de todos que a marca continua a merecer a
confiança dos angolanos. A TVCABO vai aproveitar esta ocasião para reconhecer o seu trabalho,
entregando diplomas aos que mais se destacaram ao longo de um ano que foi muito difícil para todos.
Como não há festa de aniversário sem presentes, a TVCABO vai também realizar passatempos ao longo
do dia, para oferecer prémios aos fãs da marca, que só precisam de responder a perguntas sobre os vídeos
a que já assistiram para poderem ganhar.

A preocupação social que sempre caracterizou a TVCABO também vai merecer um destaque especial na
festa dos 16 anos da marca. A TVCABO vai destacar o trabalho feito nas áreas da saúde e educação
realizado por diversas instituições, como a Maternidade Lucrécia Paim, o Centro Neurocirúrgico e de
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Tratamento à Hidrocefalia, Mediatecas de Angola e o Espaço Aplausos, e falar com responsáveis destas
instituições sobre temas que são de grande importância para todos os Angolanos. A TVCABO orgulha-se
de apoiar de diversas formas estas e outras instituições nacionais, que agora se juntam neste momento
de celebração.
Como as crianças são a esperança num futuro melhor para Angola, o ponto alto das celebrações será uma
visita às crianças do Lar Infantil do Kuzola, que vão cantar os parabéns e cortar o bolo dos 16 anos da
TVCABO.

A TVCABO celebra 16 anos de vida com a certeza de que a história da empresa está só a começar.
Dia 10 de Março, todos os angolanos estão convidados a aceder às redes sociais da marca para dizer:
Parabéns TVCABO!
Acompanhe a festa aqui:

Sobre a TVCABO
Operador por cabo em fibra óptica e triple play de NET+TV+VOZ, a TVCABO aposta em tecnologias e infraestruturas inovadoras para fornecer serviços de internet de banda larga, televisão digital e telefone. A
TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200 canais de televisão, uma velocidade de navegação de
Internet até 50 Mbps com tráfego ilimitado para o segmento residencial, e um serviço de voz fixa com
chamadas gratuitas na rede TVCABO.

Para mais informações:
Contacto telefónico: 923 168 000 | 222 680 000
E-mail: marketing@tvcabo.co.ao
Site: www.tvcabo.ao
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