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O desenvolvimento
de mercado wholesale
internacional e africano

A Angola Cables está vocacionada para o mercado
de wholesale, cujo negócio central consiste na
comercialização de circuitos internacionais de voz
e dados por cabo submarino de fibra óptica.

O

papel da empresa que congrega as cinco empresas
de telecomunicações a operar no mercado angolano
passa pelo desenvolvimento de infra-estruturas de
telecomunicações submarinas que proporcionem
melhorias ao nível da qualidade do sector em Angola e no Mundo. António Nunes, presidente do conselho de
administração explica que “quando se olha para o panorama
internacional, verifica-se que o investimento em telecomunicações tem vindo a ser identificado como forte impulsionador
do crescimento da economia, por isso é necessário estimulá-lo,
para que os países, sobretudo os que estão em desenvolvimento, consigam oferecer conectividade a todos, algo muito importante para o desenvolvimento económico e social de uma
nação”, realça.

Os BRIC, África e o futuro
das telecomunicações

E se na nova linguagem da economia, BRIC é uma sigla que
se refere a Brasil, Rússia, Índia e China, enquanto países de
base de uma ascendente ordem de economia global, segundo
um estudo elaborado pela Terabit Consulting, as expectativas
de investimento revelam que o “futuro da indústria se desenvolverá precisamente nestes mercados do Brasil, Índia, China,
mas também nos mercados emergentes da África Subsariana”.
Aqui, entra Angola, um país cujo mercado das telecomunica-
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ções se tem tornado cada vez mais importante e competitivo ao
longo da última década, numa das regiões do globo que, até há
alguns anos, apresentava uma das menores taxas de acesso à
fibra óptica.
A mudança de paradigma e a base daquela que se viria a tornar
na indústria modificadora da face de Angola começou em 2002,
através de investimentos significativos efectuados no mercado, por parte de vários players, incluindo a Angola Cables, que
tem nesta área um papel fundamental, já que é um dos grandes dinamizadores deste sector, em todo o continente africano.
Para responder às necessidades actuais de desenvolvimento das
Telecomunicações, Angola tem expandido os seus activos de
infra-estruturas no sector, apostando na ligação internacional,
via cabos submarinos de fibra óptica (o maior exemplo é o SACS
– primeiro cabo de fibra óptica do Atlântico Sul que liga Angola
e Brasil), mas também na ligação nacional entre as cidades,
via fibra óptica, e ainda no desenvolvimento de tecnologias de
banda larga, que estão a colocar o país cada vez mais próximo.
Por tudo isto, Angola é hoje um elemento central para o desenvolvimento das telecomunicações em África, tendo a maior
taxa de crescimento de utilizadores de Internet do mundo, o
que não deixa de ser um indicador de que o país caminha a
todo o vapor, na era da velocidade da luz das telecomunicações,
em direcção ao progresso pleno, porventura o maior desígnio
da Angola Cables.
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Development of
the international
and African
wholesale market
Angola Cables specializes in the wholesale
market. Its main business involves
commercializing international voice and data
circuits via underwater fibre optic cable.

T

he company comprises five telecom enterprises
operating in the Angolan market. Its mission is to
develop underwater telecommunication infrastructures that improve the sector’s quality levels
in Angola and beyond. Chairman of the board, António Nunes, explains: “a look at the international landscape
shows that investment in telecommunications is considered
a major booster of economic growth. That’s why it has to be
stimulated, so that countries, especially developing ones,
can offer connectivity to all, something very important for a
nation’s social and economic development.”

BRICs, Africa and the future
of telecommunications

In today’s economic lingo, BRIC refers to Brazil, Russia, India
and China, countries that form the foundation of a rising
global economic order. A study produced by Terabit Consulting asserts that investment expectations indicate “the
industry’s future will develop precisely in those markets of
Brazil, India and China, though also in emerging markets
of sub-Saharan Africa.” That’s where Angola comes in. Its
telecoms market has become increasingly important and
competitive over the last decade, in a region of the globe
which only a few years ago had one of the lowest fibre optic
take-up rates.

The paradigm shift and the groundwork for an industry
that has changed the face of Angola began in 2002, when
players like Angola Cables began investing heavily in the
market. The company has since played a vital role in
this area to become a major driving force for the sector
throughout the African continent.
To meet current telecommunications development needs,
Angola has expanded its infrastructure assets in this
area, with an emphasis on international links via underwater fibre optic cables (the biggest is SACS, the first South
Atlantic fibre optic cable linking Angola and Brazil). It is
also involved in domestic fibre optic connections between
cities and the development of broadband technologies, a
key to narrowing distances in this vast country.
For all these reasons, Angola stands in the limelight of
telecommunications development in Africa. It has the
world’s highest growth rate for internet users, a certain
indicator that in an era marked by light-speed communications the country is progressing at a very fast pace
toward full development, perhaps the ultimate goal of
Angola Cables.
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