Comunicado de Imprensa

Investimento de 4,5 milhões de dólares

Fibra Óptica da TVCABO chega à cidade da Beira em Dezembro
Beira, 30 de Novembro de 2011 – A TVCABO Moçambique, vai disponibilizar, a partir do próximo mês de
Dezembro, a tecnologia FTTH (Fiber To-The Home) na cidade da Beira, capital da província de Sofala,
num investimento que ascende a 4,5 milhões de USD, 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 vão ser beneficiados com serviços de fibra óptica TVCABO, os residentes nas
zonas de Macuti, Macurungo, Chipangara, Matacuane, Chaimit, Esturro e Ponta Gea. Depois de Maputo
e da Beira, as próximas cidades a disponibilizarem tecnologia FTTH da TVCABO Moçambique vão ser
Nampula, Nacala e Tete.
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 que chega agora à cidade da Beira são múltiplas:
 Perdas de transmissão baixa e capacidade para transportarem grandes quantidades de
informação – com sistemas de cabos de fibra óptica, mais dados podem ser enviados sobre
distâncias mais longas);
 Imunidades a interferências – as fibras ópticas não sofrem interferências electromagnéticas;
 Menor desgaste de sinal – a perda de sinal é muito menor do que em fio de cobre ou coaxial;
 Sinais digitais – as fibras ópticas são adequados para a transmissão de informação digital,
especialmente útil nas redes de computadores;
 Maior rapidez de Internet – a fibra possibilita mais velocidade e menos falhas;
 Independência em relação à rede eléctrica
De recordar que a TVCABO foi o primeiro operador de televisão por cabo na África Austral a oferecer um
serviço dual play (TV e Internet) e o primeiro a oferecer serviços de Internet de Banda Larga com
velocidades até de 10 Mbps.
A acompanhar este importante momento de expansão dos seus serviços, a TVCABO está a apostar numa
significativa campanha multimeios (imprensa, rádio, outdoors) e numa acção comercial especial
destinado aos primeiros 250 aderentes.
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Sobre a TVCABO
Pioneira na África Austral, a TVCABO aposta em tecnologias e infra-estruturas inovadoras para
fornecer serviços multimédia, internet de banda larga e televisão por cabo com qualidade
digital. Actualmente, a TVCABO disponibiliza uma ampla oferta de canais de informação e
entretenimento e uma velocidade de navegação de internet até aos 10 Mb.

