Angola Cables constrói o 1º cabo submarino
do Atlântico Sul

Angola Cables representa um forte dinamizador de tecnologia e inovação no
continente Africano

A Angola Cables lança hoje o cabo submarino SACS, em Luanda, considerado um dos
projectos de maior importância estratégica no sector das telecomunicações em África.

O Projecto SACS (South Atlantic Cable System) que irá unir Angola ao Brasil, é um cabo
de fibra óptica submarina com cerca de 6.000km que vai permitir ligações directas entre
África e o continente Sul Americano.
Este projecto representa um ciclo de inovação sem precedentes no panorama das
telecomunicações da região, criando rotas alternativas de acesso a Africa e à América
Latina.
A Angola Cables irá investir cerca de $160 milhões de dólares neste projecto.

Este cabo permite consolidar a posição da Angola Cables como um dos principais
dinamizadores do desenvolvimento das comunicações em África, colocando Angola no
mapa das telecomunicações mundiais ao investir nas rotas e mercados com maior
crescimento mundial.

A NEC Corporation foi o fornecedor escolhido para a construção do sistema, em regime
de chave na mão, que irá começar a ser construído antes do final do ano e será colocado
em serviço em finais de 2016.

“A Angola Cables tem como missão posicionar Angola como um novo Hub das
telecomunicações em África, desenvolvendo projectos inovadores que a distinguem nos

mercados internacionais”, afirma António Nunes, Presidente da Comissão Executiva, da
Angola Cables.
De modo a reforçar a posição de Angola enquanto o novo Hub das telecomunicações em
África, a Angola Cables tem vindo a desenvolver inúmeros outros projetos que reforçam
esta mudança.
“África está entre os continentes com maior taxa de crescimento de utilizadores de
internet, por isso o compromisso da Angola Cables é dar a melhor e mais eficaz resposta
a esta crescente necessidade, pela via da inovação tecnológica.”, acrescenta António
Nunes.

Sobre a Angola Cables
A Angola Cables é uma operadora criada com o intuito de gerir as infra‐estruturas
angolanas de cabos submarinos internacionais. Impulsionada pela visão das suas
accionistas e pela estratégia do governo, a sua actividade visa suportar o
desenvolvimento do sector das telecomunicações em Angola e em África, bem como
garantir aos operadores, ligações internacionais de elevada qualidade entre os
operadores da região, com os do resto do mundo.

Outros Projectos
WACS
É o cabo de fibra óptica submarina que liga a África Ocidental à Europa, passando por 15 países
diferentes. A Angola Cables é um dos co‐lideres do consórcio desta infra‐estrutura que está em
plena operacionalização tendo um papel bastante activo na sua comercialização.

Cabo das Américas
É o cabo de fibra óptica submarina que irá ligar o Brasil (Santos e Fortaleza) aos EUA (Miami),
onde a Angola Cables detém dois pares de fibra escura sendo igualmente co‐líder do consórcio.
Este cabo está a ser construído em parceria com outros operadores, mas a Angola Cables irá

comercializar a sua própria capacidade de forma perfeitamente independente, devendo estar
operacional em 2016.

Angonap,
O Data Center da Angola Cables situado em Luanda, com características técnicas adequadas ás
necessidades desta actividade, permite fornecer ao mercado nacional e regional a conectividade
entre os operadores nacionais, as ligações internacionais e ainda a possibilidade de alocar
equipamento em Angola.

Angonix
É o ponto de interligação nacional, dos operadores e provedores de conteúdos de internet e
dados. Este irá possibilitar o desenvolvimento da internet nacional pois facilita a conectividade
entre agentes do mercado de dados.
O Angonix pretende assumir uma posição regional relevante, necessitando para isso o
envolvimento dos agentes e operadores nacionais para o efeito.
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