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Cabinda ligada por fibra 
óptica terrestre

A província de Cabinda 

ganhou, uma ligação em 

fibra óptica terrestre da 

Angola Telecom, que vai 

permitir uma mudança 

bastante significativa nas 

comunicações.

Essa ligação inédita, 

protagonizada pela Angola 

Telecom, a primeira no 

País via terrestre entre 

as províncias de Cabinda 

e de Luanda, permite 

mais serviços, com mais 

qualidade e com maior 

velocidade entre aquela 

região mais ao norte e o 

resto do País, abrangendo 

também as zonas 

fronteiriças da vizinha 

Republica Democrática do 

Congo (RDC).

Trata-se de uma 

ligação de cerca de 800 

quilómetros de extensão, 

que liga a província de 

Cabinda ao resto do país 

e regiões fronteiriças, 

num traçado de fibra 

óptica terrestre de Luanda 

para o Noqui (Zaire), em 

parceria com a RNT-RDC, 

passando pela cidade 

e vilas congolesas de 

Matadi, Boma e Muanda, 

em parceria com a empresa 

Liquid Telecom, que opera 

neste país vizinho.

Conforme o ministro 

das Telecomunicações, 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação Social, 

Manuel Homem, o 

Executivo tem investido na 

melhoria das comunicações 

no país, com planos de 

implementação da rede de 

banda larga.

Manuel Homem referiu 

que este projecto vai trazer 

para Cabinda uma mudança 

significativa no panorama 

das comunicações 

electrónicas, integrando a 

província a rede nacional 

em banda larga, com infra-

estruturas físicas que ligam 

este ponto ao resto do país.

“Operadores 

nacionais e estrangeiros 

ligados ao sector das 

telecomunicações, assim 

como empresas dos 

ramos de desenvolvimento 
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económico, do sector 

petrolífero, entre outros, 

passam doravante a contar 

com esta infra-estrutura que 

assegura maior qualidade 

do serviço”, salientou.

Por seu turno, o 

presidente do Conselho de 

Administração da Angola 

Telecom, Adilson Santos, 

garantiu que a entrada em 

funcionamento da ligação 

terrestre em fibra óptica 

permitirá a melhoria dos 

serviços de Internet, dados 

e outros.  
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A Angola Telecom, 

arrecadou mais de uma 

tonelada de bens não 

perecíveis, na campanha 

filantrópica de recolha de 

donativos denominada 

Abraço Solidário, promovida 

pelos órgãos de comunicação 

social públicos, privados 

e empresas do sector das 

telecomunicações, com 

o apoio do Ministério 

das Telecomunicações, 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação Social 

(MINTTICS).

Através da sua loja, 

localizada no Distrito 

Urbano do Nova Vida, ponto 

escolhido para a recolha dos 

donativos, em Luanda, em 

Maio de 2021, foi possível 

arrecadar produtos diversos, 

como alimentos, vestuários, 

calçados, materiais de 

biossegurança entre outros, 

que serão enviados para a 

região sul do País para ajudar 

famílias em situação de 

vulnerabilidade.

No local, o Secretário 

de Estado para as 

Telecomunicações e 

Tecnologias de Informação, 

Mário Oliveira, mostrou-se 

satisfeito pelas doações e 

apelou à população a doar a 

fim de cumprir com mais um 

dever patriótico.

“O angolano por 

natureza é solidário, 

patriótico e com amor ao 

próximo. É nesse momento 

que precisamos do apoio 

das empresas e pessoas 

individuais para ajudar 

às populações mais 

necessitadas, localizadas no 

sul do País”, disse.

Ainda no local, várias 

instituições e pessoas 

individuais abraçaram a 

causa e levaram os seus 

donativos, como é o caso 

das empresas, Cigsy, Lda, 

vocacionada à venda de 

alimentos, Colégio Os 

Marotos, Mundo Startel entre 

outras.

Para o Administrador 

Angola Telecom arrecada mais 
de uma tonelada de bens na 
campanha Abraço Solidário
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da empresa Mundo 

Startel, António Cardoso, a 

população do sul de Angola 

necessita do apoio e da 

solidariedade de todos, tendo 

apelado a adesão máxima 

das empresas e particulares à 

campanha Abraço Solidário. 

“Esta ajuda poderá de alguma 

forma, mitigar a situação que 

se vive na região sul, mas 

para que o mesmo tenha 

êxito, é necessário que todos 

abracemos esta causa”.

Já a senhora Jenifer 

Teixeira, moradora do 

distrito urbano do Nova 

Vida, que também abraçou 

a campanha, tendo doado 

bens como fuba, papel 

higiénico entre outros, 

mostrou-se feliz por fazer 

parte desta acção e convidou 

à todos a participar da 

mesma “devemos ser 

solidários, não só pela 

campanha Abraço Solidário, 

mas sempre que alguém 

necessitar da nossa ajuda”.

Estiveram 

presentes o Ministro 

das Telecomunicações, 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação Social, 

Manuel Homem, o 

Secretário de Estado para 

as Telecomunicações e 

Tecnologias de Informação, 

Mário Oliveira, o 

Presidente do Conselho de 

Administração da Angola 

Telecom, Adilson dos 

Santos, acompanhado dos 

seus administradores, a 

administradora do distrito 

Urbano do Nova Vida, Ave 

Kapindiça e outras entidades 

ligadas ao sector.

A par disso, a Angola 

Telecom, continua com 

a recolha de bens não 

perecíveis, que podem ser 

entregues em todas as 

instalações da empresa, 

espalhadas a nível nacional 

(edifício sede, lojas e outras 

infraestruturas).

Os trabalhadores da 

Angola Telecom, empresas 

e população em geral 

interessados a doar bens 

não perecíveis como roupas, 

calçados, alimentos, entre 

outros devem dirigir-se 

as instalações da Angola 

Telecom acima mencionadas 

(edifício sede, lojas e outras 

infraestruturas). 
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PCA da Angola Telecom Feliz 
com o engajamento da empresa 
na campanha Abraço Solidário

O Presidente do 

Conselho de Administração 

da Angola Telecom, Adilson 

dos Santos, mostrou-se 

feliz com o engajamento 

da empresa, na campanha 

solidária, denominada 

“Abraço Solidário”, 

promovida pelos órgãos de 

comunicação social públicos, 

privados e empresas do 

sector das telecomunicações, 

com o apoio do Ministério 

das Telecomunicações, 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação Social 

(MINTTICS).

Em entrevista à 

Telinforma (Revista da 

Angola Telecom), a quando 

da actividade realizada 

numa das lojas da Angola 

Telecom (localizada no 

Distrito Urbano do Nova 

Vida, em Luanda), para 

arrecadação de bens não 

perecíveis, destinados à 

população do sul do País, 

realizada em Maio de 

2021, Adilson dos Santos 

disse “felizmente, tivemos 

um engajamento grande, 

conseguimos arrecadar 

mais de uma tonelada de 

produtos diversos doados 

por empresas e pessoas 

singulares e isso enche-nos 

de orgulho. 

Quero apelar à todos 

que ainda não fizeram a sua 

doação, que se juntem à causa, 

quer seja em pontos de recolha 

de donativos da Angola 

Telecom, ou em outros postos, 

destinados a campanha 

Abraço Solidário”.  
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Angola Telecom na 1ª edição da 
Feira Tecnológica de Malanje

Angola Telecom com certificado da 1ª 

edição da Feira Tecnológica de Malanje 

 A Angola Telecom 

expôs os seus produtos 

e serviços na 1ª edição 

da Feira Tecnológica de 

Malanje, realizada em Maio 

deste ano , na cidade de 

Malanje.

Na actividade que 

decorreu em alusão ao dia 

17 de Maio, dia consagrado 

as telecomunicações, sob o 

lema “Malanje com as TIC´s 

Rumo ao Desenvolvimento 

Sustentável”, o stand 

da Angola Telecom foi 

visitado por entidades 

governamentais e pessoas 

singulares que receberam 

informações sobre os 

produtos e serviços, assim 

A Angola Telecom 

recebeu o certificado do 

Gabinete dos Registos 

e Modernização 

Administrativa do governo 

provincial de Malanje, 

pela sua participação na 1ª 

edição da Feira Tecnológica 

de Malanje, que decorreu 

em Maio deste ano.

A actividade decorreu 

em alusão ao 17 de 

Maio, dia consagrado 

as telecomunicações e 

como o funcionamento da 

empresa.

 Os visitantes e 

expositores, puderam 

também, no local 

do evento, usufruir 

gratuitamente do serviço 

de Internet da Angola 

Telecom, uma acção que 

permitiu a angariação 

de novos clientes para a 

empresa. 

a sociedade de 

informação, sob o 

lema “Malanje com 

as TIC´s Rumo ao 

Desenvolvimento 

Sustentável”. 
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Instituto Politécnico nº131-Lubango
O Instituto Politécnico 

nº131-Lubango, na província 

da Huíla, endereçou uma 

nota de agradecimento à 

Angola Telecom, por ter 

fornecido, de forma gratuita 

o serviço de Internet, ao 

instituto acima referenciado, 

no período de um ano.

A título de 

agradecimento “Com 

os nossos sinceros 

cumprimentos, 

agradecemos o seu gentil 

e importante patrocínio 

de Internet grátis, durante 

um ano, no âmbito da 

responsabilidade social 

da empresa realizada à 

esta instituição, a qual foi 

aplicada integralmente 

dos nossos objectivos, 

pois sabemos que um país 

próspero e sem exclusão 

depende da participação de 

todos”, lê-se na nota.  
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Eduardo Paim satisfeito com a Internet 
da Angola Telecom no show do mês

O músico angolano, 

Eduardo Paim, mostra-

se satisfeito com as 

transmissões do show do mês 

através da Internet da Angola 

Telecom.

“Bem-haja a nossa 

Angola Telecom por esse 

facto que nos permite 

acompanhar os shows quer 

dentro e fora dos nossos 

limites geográficos”.

Que opinião tem sobre 

os músicos da nova geração?

Partimos da ideia 

que o futuro está confiado 

a essa juventude que 

assume a geração actual. 

Particularmente, deposito 

o meu voto de confiança a 

essa nova geração. O futuro 

a eles pertence e cabe a nós 

os cronologicamente (mais 

velhos) passar o testemunho 

para que se possa transmitir 

conhecimento necessário 

e importante para a 

conservação de patrimónios.

A Angola Telecom 

disponibilizou o serviço de 

Internet para a transmissão 

do show com a sua actuação 

nas plataformas digitais 

(Facebook, Instagram e 

Youtube). O que lhe apraz 

dizer sobre assunto?

Sublinho com estima e 

agrado o facto de a Angola 

Telecom estar a par e passo 

com a tecnologia moderna. 

Estamos em plena era da 

comunicação em que a 

velocidade evolui todos os 

dias, e o facto de estarmos a 

acompanhar esse processo 

em tempo real, é por si só, 

um motivo de orgulho. 

Bem-haja a nossa 

Angola Telecom por esse 

facto que nos permite a 

acompanhar os shows quer 

dentro e fora dos nossos 

limites geográficos.

Já acompanhou pelas 

redes sociais os shows lives 

promovidos pela empresa 

Nova Energia? O que tem 

achado das transmissões, 

uma vez que a Internet tem 

sido da Angola Telecom?

Sempre que possível 

vou acompanhando todo 

um trabalho que considero 

extremamente positivo e 

capaz por parte da Nova 

Energia. 

O que tem achado 

da nova realidade do 

musicool angolano nessa 

fase de pandemia com a 

transmissão dos shows nas 

plataformas digitais através 

da Internet da Angola 

Telecom?

É facto que esta fase 

que nos é imposta pelas 

garras da pandemia em 

algum momento será e 

deve ser ultrapassada. Mas 

temos todos que colaborar 

para que assim venha a 

acontecer. A condição atual 

é obviamente indesejada 

uma vez que altera de 

forma desestruturante 

a vida de muitos. Mas 

graças as aberturas que 

as comunicações nos 

permitem, conseguimos 

estar minimamente 

presentes. 
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Alfredo Hossi parabeniza Angola 
Telecom no show do mês

O músico angolano, 

Alfredo Hossi, parabenizou 

a Angola Telecom por 

patrocinar, com o seu serviço 

de Internet o show do mês, 

realizado pela empresa Nova 

Energia.

“Graças a vossa 

tecnologia, hoje temos a 

oportunidade de ver os 

shows do mês nos nossos 

telemóveis, na velocidade da 

luz. A Angola Telecom está 

de parabéns!”

 Que opinião tem 

sobre os músicos da nova 

geração?

 Infelizmente triste, 

porque não ouve um legado. 

Já não são feitos os festivais 

infantis, desde 1994 que 

foi praticamente a última 

edição dos festivais de 

música infantil.

A Angola Telecom 

disponibilizou o serviço de 

Internet para a transmissão 

do show com a sua actuação 

nas plataformas digitais 

(Facebook, Instagram e 

Youtube). O que lhe apraz 

dizer sobre assunto?

Graças a vossa 

tecnologia, hoje temos a 

oportunidade de ver os 

shows do mês nos nossos 

telemóveis, na velocidade da 

luz. A Angola Telecom está 

de parabéns!

Já acompanhou pelas 

redes sociais os shows lives 

promovidos pela empresa 

Nova Energia? O que tem 

achado das transmissões, 

uma vez que a Internet tem 

sido da Angola Telecom?

Sim, com muito gosto 

e a qualidade da vossa 

transmissão é top.

O que tem achado da 

nova realidade do musicool 

angolano nessa fase de 

pandemia com a transmissão 

dos shows nas plataformas 

digitais através da Internet da 

Angola Telecom?

Graças às vossas 

transmissões, conseguem 

levar a boa música até às 

nossas casas uma vez que 

ainda estamos em situação 

de emergência. Os vossos 

serviços estão a ser de 

grande importância. 
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Robertinho satisfeito com a Internet 
da Angola Telecom no show do mês  

O músico angolano, 

Fernando Lucas da Silva 

“Robertinho”, mostra-se 

satisfeito com o serviço de 

Internet disponibilizado 

pela Angola Telecom, para 

as transmissões dos shows 

do mês, realizados pela 

empresa Nova Energia. 

“Tenho acompanhado, 

e a qualidade dos conteúdos 

bem como das transmissões, 

é o reflexo do afinco desta 

parceria”.

 Que opinião tem 

sobre os músicos da nova 

geração?

A nova geração é muito 

criativa. O momento musical 

tem sido quantitativo, mais 

precisa ser qualitativo. Há 

que aliar este detalhe ao 

processo de criação que não 

pode perder a identidade, 

a evolução é um processo 

incontornável contando que 

a nossa matriz não se perca.

Há também que se 

investir mais na formação 

e transmissão dos nossos 

valores culturais aos 

mais jovens para que 

haja continuidade do 

nosso trabalho e também, 

valorização do percurso das 

gerações passadas. 

A Angola Telecom 

disponibilizou o serviço de 

Internet para a transmissão 

do show com a sua actuação 

nas plataformas digitais 

(Facebook e Youtube). O 

que lhe apraz dizer sobre 

assunto?

As nossas tecnologias 

nos dias de hoje constituem 

a nível mundial um dos 

recursos mais poderosos 

da indústria artística ou 

musical, é gratificante que 

o nosso País invista em 

tecnologia aplicando-a 

na divulgação do trabalho 

artístico.

 Já acompanhou pelas 

redes sociais os shows lives 

promovidos pela empresa 

Nova Energia? O que tem 

achado das transmissões, 

uma vez que a Internet tem 

sido da Angola Telecom?

Tenho acompanhado, 

e a qualidade dos 

conteúdos bem como das 

transmissões, é o reflexo do 

afinco desta parceria.

O que tem achado 

da nova realidade do 

musicool angolano nessa 

fase de pandemia com a 

transmissão dos shows nas 

plataformas digitais através 

da Internet da Angola 

Telecom?

É uma mais valia e 

uma alternativa que precisa 

estender-se cada vez mais 

a todos, para que possamos 

continuar a levar o pão para 

as nossas casas por um 

lado, e por outro lado, para 

que as pessoas continuem 

a ter acesso aos conteúdos 

culturais.  
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Adriano Namutuva 

é cliente na província 

do Namibe e gosta dos 

serviços comercializados 

pela Angola Telecom.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há 1 ano.

Quais são os serviços 

que usa?

Uso o serviço de 

Internet.

E gosta dos serviços 

comercializados pela 

Angola Telecom?

Sim, gosto.

Em que zona da 

província vive?

Vivo no município 

do Tômbwa, bairro Che 

Guevara.

Que vantagens vê ao 

usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as 

outras operadoras?

As vantagens que vejo 

ao utilizar os serviços da 

Angola Telecom tem a ver 

com a velocidade da rede e 

o baixo custo.     

Cliente no Namibe gosta dos serviços 
comercializados pela Angola Telecom

Cliente no Namibe satisfeito com os 
serviços da Angola Telecom

O cliente da Angola 

Telecom na província do 

Namibe, Jonatan Tony, está 

satisfeito com o serviço de 

Internet comercializado pela 

empresa

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom? 

Sou cliente da Angola 

Telecom há 1 ano.

Qual é o serviço que 

usa? 

Uso o serviço de 

Internet.

Gosta dos serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom? 

Sim, gosto.

Em que zona da 

província vive?

Vivo no município do 

Tômbwa, bairro Cambanda 

Residencial.

Que vantagens vê ao 

usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as 

outras operadoras?

As vantagens que 

vejo tem a ver com a 

disponibilidade dos saldos, 

eficácia ao acessar a 

Internet e boa qualidade do 

sinal.  
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Bruno de Jesus é 

cliente na província da 

Huíla há 7 anos, e está 

satisfeito com os serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há 7 anos.

Quais são os serviços 

que usa?

Uso o serviço de 

Internet.

Está satisfeito com os 

serviços comercializados 

pela Angola Telecom?

Sim, estou satisfeito.

Em que zona da 

província vive?

Vivo no Município do 

Lubango, bairro da Mapunda 

perto da Ngola.

Que vantagens vê ao 

usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as 

outras operadoras?

 O preço do serviço 

mensal é um diferencial. 

O cliente da Angola 

Telecom, na província 

da Huíla, Hélder Kelson 

Calumbeki Daniel, gosta do 

serviço de Internet.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom? 

Sou cliente da Angola 

Telecom há mais ou menos 

5 anos. 

Quais são os serviços 

que usa? 

Uso o serviço de 

Internet.  

E gosta dos serviços 

comercializados pela 

Angola Telecom? 

Sim, gosto. 

Em que zona da 

província vive? 

Vivo na província 

da Huíla, município 

do Lubango, bairro da 

Verdinha. 

Que vantagens 

vê ao usar os serviços 

da Angola Telecom, 

em relação as outras 

operadoras? 

Internet ilimitada.   

Cliente na Huíla gosta da 
Internet da Angola Telecom

Cliente na Huíla satisfeito com 
os serviços comercializados pela 
Angola Telecom
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