Angola Cables presente no 5º DE-CIX Consumer Summit
A Angola Cables marcou presença no DE-CIX Conumer Summit, evento onde se discutiram os
temas do Peering, Segurança na Internet e Hubs de Internet, que decorreu em Frankfurt, no
passado dia 15 de Outubro.
No âmbito da parceria formalizada recentemente entre a Angola Cables e a DE-CIX, António
Nunes, na qualidade de Presidente da Comissão Executiva da empresa Angolana, esteve
presente num dos painéis do evento: Discussion on IXP & Internet Hub Development, fazendo
uma exposição que terá como exemplo base o serviço Angonix, o IXP angolano que servirá de
elo para os fornecedores de conteúdos de Angola, contribuindo ainda para o desenvolvimento
de um ponto de interconectividade regional.
Este evento teve também como propósito colocar os vários players em contacto,
proporcionando discussões bilaterais e novas oportunidades de negócio para as entidades
presentes.
“Esta parceria reforça a nossa intenção de oferecer melhores e mais seguros serviços,
nomeadamente o Angonix, posicionando-nos com um Hub das telecomunicações em
África,” afirma António Nunes, Presidente da Comissão Executiva da Angola Cables. “A
participação neste encontro permite-nos absorver e expor conhecimentos nesta área,
bem como explorar novas oportunidades de negócio”.
Complementarmente ao Angonix, o IXP Angolano, a operacionalização do Cabo das Américas, o
West African Cable System (WACS) e o início do South Atlantic Cable System (SACS) têm vindo a
colocar o continente Africano em destaque no panorama das telecomunicações mundiais,
esperando-se, segundo dados recentes da TeleGeography, que o tráfico de internet cresca para
10 Terabits/segundo até 2020.

###

Sobre a Angola Cables
A Angola Cables criada como operador de cabos submarinos angolano, tem vindo a desenvolver
o seu negócio nacional como o operador dos operadores nacionais de internet.
Tem como objectivo ser o principal provedor de internet ao mercado nacional e regional.
Para além do desenvolvimento das infra-estruturas estruturantes de transmissão internacional
através dos cabos submarinos a Angola Cables tem desenvolvido infra-estruturas de
telecomunicações num prisma de suporte do mercado nacional com o Angonap e o Angonix.
A Angola Cables pretende transformar Angola num dos principais Hub africanos de
telecomunicações, impulsionada pela visão dos seus acionistas e pela estratégia do governo.

