Fibra Óptica chega à Beira, num investimento da TVCABO de 4,5 milhões de USD

Ministro Paulo Zucula inaugura operação
da TVCABO na cidade da Beira
Beira, 12 de Dezembro de 2011 – A TVCABO Moçambique inaugurou este fim-de-semana a sua
actividade na cidade da Beira, província de Sofala, marcada com a abertura da sua nova loja,
situada na Rua Capitão Travassos Valdez, Talhão 23 – Macuti, numa cerimónia solene que
contou com a presença do ministro dos Transportes e Comunicações, Engº Paulo Zucula, o
Conselho de Administração da TVCABO e vários representantes das principais entidades locais
do sector público e da administração central, e das principais empresas e bancos da Beira.
A inauguração da operação da TVCABO ocorre no âmbito da chegada da tecnologia FTTH (Fiber
To-The Home) à cidade da Beira, num investimento que ascende a 4,5 milhões de USD e que se
assume como mais um importante passo na actualização tecnológica e desenvolvimento da
sociedade da informação que a TVCABO Moçambique – empresa detida pelo Grupo Visabeira
e pela TDM –, está a realizar no país.
Com este investimento estão a ser beneficiados com serviços de fibra óptica TVCABO os
residentes nas zonas de Macuti, Macurungo, Chipangara, Matacuane, Chaimit, Esturro e Ponta
Gea.
A fibra óptica é a base principal desta rede convergente avançada de banda larga, baseada em
IP, permitindo oferecer mais serviços sobre a mesma infra-estrutura. A solução adoptada com
arquitectura FTTH para a rede GPON (Gigabit Passive Optical Network) é, actualmente, a
tecnologia mais avançada nesta área, capaz de suportar os serviços da nova geração, como a
televisão de alta definição (HD), a TV 3 Dimensões e a interactividade. As principais vantagens
desta tecnologia, para o cliente, são: maior largura de banda; maior segurança; menor
degradação dos sinais e maior resistência a interferências electromagnéticas.
O ministro Paulo Zucula assumiu, no seu discurso, que este investimento da TVCABO “é um
marco de particular importância para a população da Beira e para o país”. “A TVCABO está
de parabéns, porque são empreendimentos desta natureza, interesse e impacto que o nosso
País precisa para desenvolver com a necessária celeridade e segurança”, afirmou,
sublinhando a importância das tecnologias da informação no desenvolvimento de
Moçambique, da sua população e economia: “Na era em que nos encontramos, a multimédia
é um veículo indispensável tanto para a comunicação, quanto para formação e para o
desenvolvimento, sendo que Moçambique não pode passar à margem destes serviços,
particularmente quando os mesmos se sirvam de tecnologias de nova geração. É
reconfortante saber que o empreendimento que hoje inauguramos foi concebido para, em
primeiro lugar, prestar serviços às populações residentes na zona urbana e peri-urbana e,
depois, aos Clientes Empresariais e Entidades Governamentais, em serviços de Televisão por
Cabo, Banda Larga e Multimédia.”

Depois de Maputo e da Beira, as próximas cidades a disponibilizarem tecnologia FTTH da
TVCABO Moçambique vão ser Quelimane, Nampula, Nacala, Tete e Pemba. “Agrada-nos,
sobremaneira, ouvir do próprio Conselho de Administração da TVCABO Moçambique está
comprometida com o desenvolvimento nacional, o que é testemunhado pelos projectos
futuros a ter início já em 2012, através da expansão da rede de cobertura para outros
centros urbanos e polos de desenvolvimento”, referiu o ministro Paulo Zucula.

