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TVCABO eleita a melhor internet de Moçambique pelo
sétimo ano consecutivo
No ano em que celebrou 25 anos, a TVCABO Moçambique voltou a ser distinguida como o
melhor “Provedor de Serviço de Internet” do País, recebendo o mais elevado galardão do seu
sector de actividade, o Diamond Arrow Award. Atribuído pela PMR África, a qual premeia
anualmente as melhores marcas que actuam no mercado moçambicano, o Arrow Award
contempla quatro níveis de distinção - Diamond, Gold, Silver e Bronze. Com este prémio, o mais
elevado de todos, a TVCABO consolida a sua posição de melhor “Provedor de Serviço de
internet” de Moçambique, ao somar já oito Diamond Arrow Awards, sete deles consecutivos
desde 2015.

Este Diamond Arrow Award, além de celebrar o serviço de excelência resultante do empenho
de uma equipa de profissionais dedicados, vem também reconhecer, uma vez mais, o contributo
da TVCABO para o crescimento económico e social de Moçambique. Ao colocar
telecomunicações de qualidade superior ao serviço das populações e, por esta via, promover a
sua inclusão tecnológica, a TVCABO tem contribuído, desde 1996, para o desenvolvimento social
e o crescimento económico sustentável e inclusivo de Moçambique rumo a uma sociedade do
conhecimento.

Enquanto fornecedora e operadora de serviços de telecomunicações, a TVCABO tem um
conhecimento sólido do mercado moçambicano de telecomunicações, assente em 25 anos de
experiência e introdução contínua de inovações tecnológicas. Designadamente com o
lançamento do projecto de rede em fibra óptica (FTTH) em 2011, pioneiro em África e que nunca
cessou de evoluir e crescer desde então, com a expansão do acesso a banda larga para as
províncias.

Além de proporcionar uma moderna infra-estrutura de rede em fibra óptica e em expansão
contínua, serviços de telecomunicações de excelência e um sistema de gestão da qualidade
certificado, a TVCABO é também o único distribuidor Triple Play de Net+TV+VOZ do mercado

moçambicano. Continuamente presente na vida dos profissionais e das famílias, a TVCABO
constitui-se, assim, como uma janela para o mundo, a ligação que mantém os seus Clientes
próximos de quem mais gostam, e um parceiro com o qual podem sempre contar.

Sobre a TVCABO – é pioneira na distribuição de dados e conteúdos por cabo no continente africano.
Conhecida pela capacidade de inovar e qualidade de serviço, é detida pelo Grupo Visabeira e pela
Moçambique Telecom - TMCEL, reconhecidos especialistas na área das comunicações. Constituída a 10 de
Julho de 1996, iniciou a sua actividade em Maputo, sendo hoje detentora de uma moderna infra-estrutura de
rede em fibra óptica, em Maputo, Matola, Beira, Nampula, Pemba e Tete.
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