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Ser líder em ligar Angola 
ao mundo e ao futuro

Venda Residencial

Venda Empresarial Venda à Grosso

o Voz (Cobre e Sem Fios)

o Internet Dial Up (Fale Mais)

o Internet Banda Larga (Fale e Navegue, Navegue Só)

o Cabines Públicas

o Cartões Telefónicos (AT Card e ECO)

o Cabo Submarino Internacional SAT 3 / WACS

o Fibra Óptica Nacional

o Feixes Hertzianos

o Aluguer de Espaços / Conduta, Torre e Energia

o Serviços de Interligação (Nacional e Internacional)

o IPI Circuito de Acesso Internet Internacional

o IPE Circuito de Acesso Internet Internacional

o Circuitos Alugados (Nacional e Internacional)

o Data Center

o Circuitos Alugados (Nacional e Internacional)
o SIP Trunk/ MDE
o IPI Circuito de Acesso Internet Internacional
o IPE Circuito de Acesso Internet Internacional
o Metro Ethernet
o VPN
o VLL
o DATA CENTER
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Ministro quer resgate do 
papel da Angola Telecom

O ministro das 

Telecomunicações, 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação Social, 

Manuel Homem, defendeu,  

em Luanda, o resgate do 

papel da Angola Telecom, 

enquanto operadora de base 

no País.

O ministro, que fez 

este pronunciamento 

no final de uma visita a 

Angola Telecom, ressaltou 

que a empresa terá um 

acompanhamento especial 

por parte do ministério, para 

voltar a assegurar o seu 

lugar nas telecomunicações 

nacionais enquanto 

operador de base que 

suporta os operadores das 

telecomunicações nacionais.

Manuel Homem disse 

que a Angola Telecom 

representa um grande activo 

do Estado e para o sector 

das telecomunicações, 

sendo que suporta 70 por 

cento das comunicações 

nacionais.

Pretende-se, de acordo 

com o ministro, que o 

negócio das comunicações 

electrónicas possa estar 

suportado na rede da 

Angola Telecom.

O governante pediu 

atenção aos recursos 
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humanos da empresa, 

potenciando-os para 

poderem responder 

as exigências das 

transformações digitais em 

curso.

Avançou que o 

ministério tudo está a 

fazer para assegurar que o 

processo de transformação 

da Angola Telecom ocorra 

com estabilidade e que 

resulte em melhorias para 

os funcionários, receitas e 

qualidade de serviço.

Manuel Homem 

considerou que o sector 

das telecomunicações 

representa a alavanca para o 

desenvolvimento do País.

Manuel Homem fez-se 

acompanhar dos secretários 

de Estado para as 

Tecnologias de Informação, 

Mário Oliveira, e para a 

Comunicação Social, Nuno 

Carnaval. 
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A segunda fase 

da comercialização do 

produto Fale e Navegue 

da Angola Telecom teve 

início recentemente e 

segundo explicou em 

entrevista à Telinforma a 

directora da Direcção de 

Venda Residencial, Júlia de 

Almeida, regista-se uma 

elevada procura nos últimos 

tempos. 

A Angola Telecom 

investiu na compra de novos 

equipamentos (Indoor e 

Outdoor) para a segunda 

fase da comercialização 

do Fale e Navegue. Estas 

unidades satisfazem o 

universo de clientes que a 

Angola Telecom possui no 

segmento residencial?

De acordo ao nível 

de procura que temos 

vindo a vivenciar, numa 

primeira fase, as unidades 

disponíveis correspondem 

com as espectativas, 

mas, está nos planos da 

empresa o aumento de 

equipamentos (Indoor e 

Outdoor).

Como foi feita a 

distribuição dos novos 

equipamentos que estão a 

ser comercializados?

A distribuição 

dos equipamentos 

para a segunda fase da 

comercialização do Fale 

e Navegue foi feita às 

lojas e alguns parceiros 

em Luanda. Esperamos 

distribuir brevemente as 

restantes províncias.

Que províncias estão a 

comercializar esse produto?

Esse produto é 

comercializado em Luanda, 

Benguela, Cabinda, 

Huambo, Huíla, Uíge 

e Bengo. Mas, consta 

do plano de expansão 

da Angola Telecom a 

abrangência para breve as 

demais províncias. 

Do ponto de vista 

financeiro, qual é o 

montante que pretende 

arrecadar com a venda do 

Fale e Navegue, tendo em 

conta a entrada dos novos 

equipamentos?

Tendo em conta as 

previsões de venda, espera-

se até ao final de 2020 um 

aumento significativo das 

receitas da empresa com a 

venda deste produto.

A rede sem fio na 

direcção de sua tutela é a 

nova aposta ou em paralelo 

será comercializado com a 

rede de cobre?

De acordo ao portfólio 

de produtos que atende a 

direcção e relativamente 

as redes disponíveis, a 

estratégia é comercializar 

a rede sem fio somente 

onde a rede de cobre 

não chega, portanto, elas 

serão comercializadas em 

simultâneo. 

Fale e Navegue regista 
maior procura em Luanda
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A segunda fase da 

comercialização do produto 

da Angola Telecom Fale e 

Navegue (LTE), na loja do 

Nova Vida teve resultados 

positivos, como explica em 

entrevista a chefe de loja, 

Marisa Bernardo.

No período de 

quarentena, a Angola 

Telecom colocou a disposição 

o produto Fale e Navegue 

(LTE) nas suas lojas a 

nível de Luanda para a 

comercialização. Qual é o 

Balanço que faz na loja de sua 

tutela?

O balanço é positivo. 

Houve um crescimento 

acima de 100% em termos 

de arrecadação de receitas.

Quantos equipamentos 

Indoor e Outdoor foram 

alocados à loja e quantos 

foram vendidos?

O número de 

equipamentos alocados 

à loja no período de 

quarentena foi satisfactório e 

vendemos a maioria.

durante o período 

em referência, qual foi 

o segmento (entre o 

Empresarial e Residencial) 

com maior representatividade 

em termos de receitas?

Durante o período em 

referência, o seguimento com 

maior representatividade 

em termos de receitas foi o 

Residencial. 

A loja da Angola 

Telecom localizada no 

município de Cacuaco, 

na província de Luanda, 

registou saldo positivo 

com a comercialização de 

equipamentos de Internet 

Fale e Navegue (LTE), em 

Abril de 2020. A informação 

foi avançada pelo chefe de 

loja, Leonardo Agostinho.

Em entrevista à 

Telinforma, Leonardo 

Agostinho disse que “há 

muito tempo que a loja 

de Cacuaco não registava 

um fluxo tão grande de 

clientes como constatamos 

em Abril, devido a procura 

do nosso produto Fale e 

Navegue”.

Para a comercialização 

da segunda fase do 

Fale e Navegue (LTE), 

segundo explicou, “a loja 

de Cacuaco contou com 

equipamentos Indoor e 

Outdoor que em Abril, 

“voaram” numa sentada 

e a loja não teve sequer 

espaço para respirar. Mas, 

os clientes que queiram 

adquirir este produto e 

outros comercializados pela 

empresa, podem dirigir-

se a loja de Cacuaco ou 

em qualquer outra loja da 

Angola Telecom”, advogou.

Por sua vez, o morador 

do bairro Nova Urbanização 

no município de Cacuaco 

e cliente assíduo da 

Angola Telecom, Heitor 

Luís, que comprou um 

dos equipamentos Fale 

e Navegue (LTE) disse 

que “ a minha aderência 

novamente aos vossos 

serviços tem a ver com o 

baixo custo em relação 

as outras operadoras de 

telecomunicações”. 

vendas satisfatórias

Fale e Navegue na loja Nova Vida
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Os munícipes do 

Wako Kungo, província 

do Cuanza Sul, poderão 

usufruir, brevemente, dos 

serviços de Internet e de 

Voz, comercializados pela 

Angola Telecom. Avançou 

o Director da Direcção 

Provincial da empresa, 

António Hossi.

“A parte técnica 

para a comercialização 

dos nossos serviços, no 

município já se encontra 

instalada, faltando apenas 

a comercialização. Ainda 

em termos de expansão, 

perspectivamos chegar 

aos municípios do Libolo e 

Quibala”, disse.

O director fez saber 

também que, a Internet 

comercializada pela Angola 

Telecom, na província é 

considerada como uma das 

melhores e em tempo de 

confinamento tem registado 

uma maior procura.

Os clientes que 

pretendem adquirir os 

serviços da Angola Telecom 

na província do Cuanza Sul, 

devem dirigir-se às lojas 

dos municípios do Porto 

Amboim com o terminal 

telefónico 236240318, 

Sumbe com o terminal 

telefónico 236230422, 

Gabela através do número 

236220073 e Waco Kungo 

com o terminal telefónico 

236250001. 

Serviços da Angola Telecom 
chegam ao Wako Kungo 

Os municípios 

de Malanje e Cacuso, 

localizados na província 

de Malanje, têm vindo a 

registar, nos últimos meses, 

um aumento na procura do 

serviço de Internet Fale e 

Navegue, comercializado 

pela Angola Telecom. A 

informação foi avançada 

pelo Chefe de loja de 

Malanje, Armindo dos 

Santos.

Em entrevista à 

Telinforma, Armindo dos 

Santos disse que “as lojas 

nestes municípios têm 

registado um aumento 

de clientes na procura 

dos nossos serviços, 

principalmente o de 

Internet”. 

Os clientes que 

queiram comprar os 

produtos e serviços 

comercializados pela 

Angola Telecom, na 

província de Malanje, 

podem dirigir-se às lojas 

Sede e de Cacuso ou 

ainda ligar para o terminal: 

251231960.  

DP Malanje aumenta vendas
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A procura dos produtos 

e serviços da Angola Telecom, 

em tempo de pandemia, na 

província do Huambo tem sido 

elevada, segundo informou 

o director provincial, Adriano 

Muholo.

De acordo com o director 

“as lojas estão mais cheias 

do que antes da pandemia, 

a condição quarentena 

domiciliar ou fica em casa 

está a obrigar os agregados 

familiares a procurar uma 

Internet residencial. Nas zonas 

onde temos cobertura, a 

procura tem sido maior”, disse.

Os clientes que queiram 

comprar os produtos e serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom, na província do 

Huambo, devem dirigir-se às 

lojas do Bailundo, Sede, São 

João e Caála. 

Huambo com procura elevada 
dos produtos da Angola Telecom

Fale e Navegue no Bailundo 
Os clientes da Angola 

Telecom, no município 

do Bailundo, província do 

Huambo, vão beneficiar, 

brevemente, de mais um 

produto (Fale e Navegue), 

estando já as condições 

técnicas criadas. Garantiu 

em entrevista à Telinforma o 

director da Direcção Provincial 

da Angola Telecom, Adriano 

Muholo.  

Como é que estão os 

preparativos para o arranque 

da comercialização do Fale e 

Navegue (LTE) e o Fale Mais 

no município do Bailundo?

As condições técnicas 

para a comercialização do 

produto Fale e Navegue da 

Angola Telecom no município 

do Bailundo encontram-se 

criadas, aguardando apenas 

pelo seu arranque.  

Quanto ao Fale 

Mais neste município, a 

Angola Telecom tem já 

comercializado esse produto. 

Como é que irá decorrer 

a venda do produto Fale e 

Navegue no município?

Os clientes poderão 

comprar o produto Fale 

e Navegue nas lojas da 

Angola Telecom situadas 

na província do Huambo 

nomeadamente, Bailundo, 

Sede, São João e Caála.

Qual é o nível de 

procura dos nossos produtos 

no Bailundo?

O nível de procura 

é elevado. Trata-se de um 

município economicamente 

potencial e politicamente 

concorrido. 

Qual é a perspectiva de 

venda?

A comercialização do 

Fale e Navegue terá início 

brevemente no município 

do Bailundo e acreditamos 

que a condição ilimitada do 

nosso produto, será uma 

componente diferencial que 

irá permitir fazer uma boa 

concorrência em termos 

de Internet a nível desta 

localidade. 

09



A loja da Angola 

Telecom (São João), 

localizada na província 

do Huambo, tem vindo a 

registar, nos últimos meses, 

um aumento significativo 

na procura do serviço de 

Internet Fale e Navegue.  

Informou o director da 

Direcção Provincial da 

empresa, Adriano Muholo.

Segundo o director, 

as restantes lojas da 

província também têm 

registado um aumento 

de clientes, a procura 

dos produtos e serviços 

comercializados pela 

Angola Telecom.

Os clientes que 

queiram comprar os 

produtos e serviços 

comercializados pela 

Angola Telecom, na 

província do Huambo 

podem dirigir-se às lojas 

Sede com os terminais 

telefónicos 241 220 009 / 

241 222 012, São João com 

o terminal 241 202 625 e a 

loja Caála com o número 

241 295 001. 

A Angola Telecom tem 

constatado a circulação, nas 

redes sociais de um falso 

email contendo conteúdo de 

várias premiações.

A empresa esclarece 

que em momento algum 

utilizou as plataformas 

digitais ou SMS e telefones 

para a partilha de códigos 

de segurança (código de 

utilizador, código de acesso), 

para o envio do referido email.

A Angola Telecom 

alerta aos seus clientes que 

esta circulação de e-mails é 

falsa, declinando qualquer 

responsabilidade e para 

qualquer contacto, possui 

os meios apropriados 

através da área de 

atendimento ao cliente 

cujos números são: 222 63 

0000, 222 700 000, 19122 

e 19116 ou por email: info@

angolatelecom.com. 

Loja São João com 
maior procura 

Circulação de falso email
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Com vista a apoiar 

a população carenciada 

devido a pandemia da 

covid-19 que assola o País e 

o mundo, a Angola Telecom 

patrocinou, com o serviço 

de Internet, nos meses 

de Abril, Maio e Junho de 

2020, as transmissões em 

directo nas plataformas 

digitais Instagram, Youtube 

e Facebook, vários 

shows com actuações de 

agrupamentos musicais e 

de músicos individuais.

Em termos de 

conjunto musical, nos 

shows do mês, exibiram 

os Jovens do Prenda, 

Banda Maravilha e os 

Kiezos que abrilhantaram 

os amigos e os fãs com 

as músicas que fizeram e 

continuam a fazer sucesso 

no mercado angolano e 

transmitido através da 

Internet da Angola Telecom 

nas plataformas digitais 

facebook, youtube e 

Instagram.

Promovida pela 

empresa Nova Energia, 

Angola Telecom 
patrocina shows
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a Angola Telecom 

disponibilizou também o 

serviço de Internet para as 

transmissões de músicos 

que actuaram de forma 

individual nos shows do 

mês como Ariovalda Eulália 

Gabriel ou simplesmente 

Ary, Dimba Dya Angola 

(músicas dos anos 80 com 

actuações de Cala Beto, 

Clara Monteiro, Carlos 

Baptista, Voto Gonçalves, 

Dina Santo entre outros).

A Angola Telecom 

patrocinou também nos 

meses acima referenciados, 

com o serviço de Internet 

para a transmissão no 

YouTube, Instagram 

e Facebook, os lives 

solidários com os músicos 

Landrick, Euclides da 

Lomba, Patrícia Faria e do 

humorista angolano, Calado 

Show que proporcionaram 

momentos de boa música, 

animação e entretenimento 

para as famílias angolanas 

e não só, com exibições 

que visou o angariamento 

de cestas básicas para a 

população mais carenciada 

do nosso País.

A Angola Telecom 

patrocinou ainda com a 

disponibilização do serviço 

de Internet, as primeira, 

segunda e terceira edições 

do Repertório.

Promovido pela 

empresa Carga Magazine, 

as edições contaram 

com actuações dos DJ´s 

Malvado, Dias Rodrigues, 

Znobia e Havaiana. 
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Internet da Angola Telecom 
nos shows do mês 

Banda Maravilha agradece Angola Telecom 

O realizador do show 

do mês, Yuri Simão, mostrou-

se satisfeito com o serviço 

de Internet disponibilizado 

pela Angola Telecom no local 

dos eventos, tendo permitido 

aos internautas a assistir a 

actuações de vários músicos 

do mercado nacional, como 

Ary, Jovens do Prenda, Banda 

Maravilha, Patrícia Faria entre 

outros, através das plataformas 

digitais Facebook, Youtube e 

Instagram, nos meses de Abril, 

Maio e Junho de 2020.

Em entrevista à 

Telinforma, o realizador do 

show do mês, Yuri Simão, 

mostrou-se satisfeito 

com o serviço de Internet 

disponibilizado pela Angola 

Telecom.

“O serviço de Internet 

fornecida pela Angola 

Telecom nos shows do mês 

tem sido boa e principalmente 

agora com a fibra óptica. A 

qualidade melhorou muito. 

Pretendemos continuar a 

trabalhar com a empresa, nas 

próximas edições”, disse.

A disponibilização 

do serviço de Internet pela 

Angola Telecom, nas últimas 

edições do show do mês, 

promovida pela empresa 

Nova Energia, tem permitido 

aos internautas a assistir as 

actuações a nível do mundo.
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Directora da DVR procede 
entrega do Fale e Navegue

A directora da Direcção 

de Venda Residencial (DVR), 

Júlia de Almeida, procedeu a 

entrega de um kit do produto 

Fale e Navegue (LTE), à 

cantora, Ariovalda Eulália 

Gabriel ou simplesmente 

Ary, que em Maio de 2020 

abrilhantou aos internautas 

das redes sociais, facebook, 

youtube e instagram, em mais 

uma edição do show do mês.

Júlia de Almeida 

procedeu a entrega do kit 

à Ary pelo facto da Angola 

Telecom ser a patrocinadora 

do serviço de Internet dos 

shows do mês (visualizado 

internacionalmente), na fase 

de pandemia. 

No âmbito da 

responsabilidade social 

da Angola Telecom, a 

Direcção Provincial da 

empresa em Malanje, 

patrocinou, com a 

disponibilização dos 

serviços de Voz e de 

Internet (Fale e Navegue), 

o evento da Banda Musical 

Suavidade.

O patrocínio em 

causa teve por objectivo a 

divulgação de lives (show 

online) para sensibilizar 

a população sobre as 

medidas de biossegurança 

a ter em conta devido a 

pandemia da covid-19.

O evento foi 

transmitido através do 

programa “Domingo na 

rádio”, exibido pela pela 

emissora provincial de 

Malanje da Rádio Nacional 

de Angola, pela Rádio 

Eclésia assim como nas 

plataformas digitais, 

facebook e youtube com 

uma duração de um mês. 

DP Malanje patrocina 
Banda Musical Suavidade
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A Angola Telecom tem 

vindo a verificar, nos últimos 

tempos, vandalizações 

nos equipamentos e nos 

cabos das redes de cobre 

e de fibra óptica, em todo 

o País, impossibilitando a 

comercialização em pleno dos 

serviços de Internet e de Voz a 

população.

Recentemente, uma das 

condutas da Angola Telecom, 

localizada no município de 

Talatona, em Luanda, foi 

vandalizada por elementos 

desconhecidos. Com esta 

acção, vários clientes desta 

zona, ficaram privados dos 

fornecimentos dos serviços de 

telefonia e Internet da Angola 

Telecom.

A situação acima 

referenciada já se encontra 

resolvida, mas a Angola 

Telecom apela a população 

que, por se tratar de um 

bem público, sempre que 

verificarem indivíduos a 

praticarem esse tipo de acção, 

nas condutas ou armários da 

empresa, devem denunciar as 

autoridades policiais. 

Condutas da Angola 
Telecom vandalizadas

A Banda Musical 

Suavidade, endereçou uma 

nota de agradecimento 

à Angola Telecom, por 

ter patrocinado com a 

Banda Suavidade agradece 
à Angola Telecom

disponibilização dos 

serviços de Voz e de 

Internet, o evento que 

decorreu em Maio e que 

teve como objectivo a 

divulgação de lives (shows 

online) para sensibilizar a 

população sobre as medidas 

de biossegurança a ter em 

conta devido a pandemia da 

covid-19.

A título de 

agradecimento “a 

Banda Suavidade vem 

por intermédio desta 

agradecer a direcção da 

Angola Telecom pelo 

apoio prestado durante 

o nosso projecto (show 

live solidário), e contamos 

sempre com o vosso apoio”, 

lê-se na nota.

Os shows online foram 

transmitidos pela Emissora 

Provincial de Malanje da 

Rádio Nacional de Angola e 

pela Rádio Ecclésia. 
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