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N

o continente que regista a maior taxa de crescimento de utilizadores de Internet, a Angola Cables
coloca o país no centro do mapa das telecomunicações em África e proporciona o futuro das
telecomunicações ao consumidor angolano.
“A fibra óptica é um material condutor feito de vidro ou de
plástico, que através da reflexão, transporta um feixe de luz
no seu interior”. A descrição técnica do que é a fibra óptica
que se encontra abundantemente em livros técnicos ou na
Internet, acaba por não reflectir o exacto sentido e utilizações
que a mesma tem nos dias que correm.
A analogia não é de todo descabida. Se, há pouco mais de dois
séculos, foram as linhas de ferro que quebraram os atrasos
do tempo e fizeram dos anos que se seguiram uma época de
grande crescimento e evolução, é justo dizer que a invenção
da fibra óptica revolucionou os nossos dias.
Das múltiplas utilizações que se foram desenvolvendo (e ainda se desenvolvem), e tendo em conta o seu potencial, podemos dizer que a fibra veio alimentar um novo mundo, cuja
velocidade de funcionamento seria apenas possível nas teorias de Einstein. Agora, ‘a velocidade da luz’ da luz é bem real.
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Internet é progresso

A internet por fibra surgiu em Angola há já alguns anos, mas
a suprema evolução do serviço, ainda não se viu em pleno,
no browser dos internautas angolanos. Um panorama que,
dentro de poucos anos, irá mudar.
A Angola Cables é a principal responsável pelo desenvolvimento da interligação das comunicações terrestres entre Angola e
o resto do Mundo, contando já com a infra-estrutura de fibra
óptica submarina, o WACS (West Africa Cable System). Paralelamente, encontra-se agora a desenvolver novos projectos em
fibra óptica por via marítima. O SACS, abreviatura de South
Atlantic Cable System, que irá ligar Angola ao Brasil, através
de um cabo submarino de fibra óptica, irá mudar radicalmente o cenário das telecomunicações no Atlântico sul, ao longo
dos próximos anos.
O mega projecto estará operacional em finais de 2015, mas
os seus efeitos irão perdurar na sociedade angolana, em que
uma Internet com mais velocidade e maior fiabilidade irá
permitir um salto evolutivo nas mais diferentes áreas, das
comunicações à saúde, da ciência à cultura. Angola e os angolanos deixarão de ser os mesmos.
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