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INAUGURAÇÃO OFICIAL DA NOVA OPERAÇÃO DA TVCABO EM
BENGUELA E NO LOBITO
 Investimento global, desde 2005, de USD 42 milhões
 Operação de expansão da rede para Benguela e Lobito com um investimento de USD 12,8 milhões
 Novo pólo técnico da TVCABO na zona industrial da Catumbela
Luanda, 22 de Setembro de 2010 – A TVCABO, operador pioneiro em Angola na distribuição simultânea de televisão
e de internet por cabo, inaugura oficialmente a sua nova operação em Benguela e no Lobito no próximo dia 29.

Desde o início da sua actividade em 2005 que a TVCABO aposta continuamente na expansão da sua rede,
apresentado neste momento um investimento global já realizado superior a USD 42 milhões, compreendendo
essencialmente infra-estruturas de rede, equipamentos de recepção e transmissão, sistemas de informação e
datacentre.

A expansão da rede continuará em curso não só na zona de Luanda, onde se desenvolve à medida que a cidade
cresce e que as infra-estruturas base são criadas, mas igualmente noutras cidades do país, com destaque para a
nova operação em Benguela e no Lobito, que envolveu um investimento superior a USD 12,8 milhões.

A infra-estrutura da TVCABO instalada em Benguela e no Lobito apresenta um elevado nível de qualidade,
consistindo numa rede convergente avançada de banda larga baseada em IP que permite serviços diversos sobre a
mesma infra-estrutura, tais como voz, vídeo e dados em simultâneo. A base principal desta rede é a fibra óptica, o
meio mais avançado de transmissão capaz de suportar os serviços de nova geração, como a televisão de alta
definição (HD), TV 3D e a interactividade.

Para dar suporte esta nova área de expansão, a TVCABO construiu um pólo técnico na zona industrial da
Catumbela, que será o centro nevrálgico da infra-estrutura nestas duas cidades.
Para assegurar os serviços de apoio ao Cliente foram abertos dois espaços de atendimento, uma loja em Benguela e
uma loja no Lobito, e criadas equipas especializadas na instalação dos serviços e resolução de avarias.

A inauguração contará com a presença de entidades do Governo Central e Provincial, nomeadamente o Ministério
das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.
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