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O governo Angolano, 

por via do Ministério 

das Telecomunicações e 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação Social (MTTICS) 

procedeu, em Setembro de 

2021, à abertura do concurso 

público internacional, para a 

exploração da Infraestrutura 

de transporte (Backbone) 

nacional e das redes 

metropolitanas da Angola 

Telecom E.P.

Com a abertura deste 

concurso internacional o 

governo de Angola, pretende 

na linha da sua estratégia de 

dinamização e rentabilização 

do sector empresarial público, 

captar investimento e know 

how do sector privado 

para a gestão, exploração 

e expansão da referida 

infraestrutura, bem como 

a capacitação de quadros 

afectos à Angola Telecom. 

Esta parceria contribuirá de 

forma realista e transversal 

para a dinamização e 

crescimento económico e 

social do país.

Esta subconcessão 

ao estabilizar, recuperar, 

expandir e modernizar 

as infraestruturas de 

telecomunicações nacionais, 

permitirá que os vários 

operadores de comunicações 

electrónicas possam 

beneficiar do acesso a uma 

rede de cobertura nacional, 

robusta e redundante, 

podendo oferecer aos seus 

clientes serviços de qualidade 

a preços competitivos.

Por outro lado, o 

aumento da estabilidade 

e disponibilidade, 

da infraestrutura, o 

desenvolvimento da 

economia digital e da 

economia em geral, aliadas 

ao potencial de uma 

população em que 66% tem 

menos de 25 anos e a uma 

taxa de crescimento anual 

da população que até 2034 

se estima superior a 3%, 

garantirão um crescimento 

convergente para o mercado 

das telecomunicações, 

trazendo também maiores 

níveis de rentabilidade aos 

investidores.

O concurso estará 

aberto por um período de 60 

dias a todas as entidades 

singulares e colectivas 

nacionais e estrangeiras.

Os interessados deverão 

obter as peças do concurso 

que estarão disponíveis 

no Edifício sede da Angola 

Telecom, rua das Quipacas, 

n.º 186, 3º andar, Distrito da 

Ingombota, Luanda – Angola, 

Caixa Postal n.º 625.

Após habilitação 

ao concurso deverão os 

proponentes subordinar-se a 

um processo de avaliação e 

selecção, transparente e com 

base na legislação em vigor, 

com critérios perfeitamente 

identificados e definidos no 

caderno de encargos e no 

programa do concurso.                                     

O concurso culminará 

com a celebração de 

contrato de subconcessão 

que terá um período de 

vigência de 15 anos. 

A Angola Telecom 

é o operador público de 

telecomunicações 100% 

detido pelo Estado Angolano 

com representatividade 

a nível de todo território 

nacional.

Para mais informações 

sobre o concurso os 

interessados deverão aceder 

ao site oficial do Ministério 

das Telecomunicações, 

Tecnologias de informação 

e Comunicação Social 

www.minttics.gov.ao ou 

da Angola Telecom www.

angolatelecom.ao 

Concurso público de subconcessão 
para a exploração e Gestão da 
infraestrutura de transporte nacional 
e metropolitana da Angola Telecom
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Angola Telecom participa da segunda 
edição da Tecno Business 2021

Angola Telecom participa na 1ª edição 
da Feira e Mercado do Produtor Rural

A Angola Telecom 

participou expondo os seus 

serviços e produtos, teve 

uma aderência massiva em 

termos de visita ao seu stand, 

destacando-se a visita de 

figuras de proa do Governo 

da Província de Malanje e 

destacados empresários 

locais.

A feira inaugurada 

pelo vice-governador 

provincial para o sector 

Politico, Económico e Social, 

Domingos Eduardo, que 

destacou a importância de 

as empresas se organizarem, 

para beneficiarem de apoios 

do Estado no quadro dos 

diversos projectos.

A mesma decorreu 

em Setembro de 2021, sob 

o lema Malanje, Rumo 

ao desenvolvimento 

Socioeconómico e 

Turístico, visou a promover 

a produção nacional, 

fortalecer o intercambio entre 

produtores locais e facilitar o 

escoamento da produção. 

A Angola Telecom recebeu o certificado pela sua participação e apoio na 

realização da primeira edição da Feira e Mercado do Produtor Rural de Malanje 

(FEMEPROM) e na primeira edição do Fórum Municipal do Turismo, que 

decorreu em Setembro de 2021. 

A Angola Telecom, 

participou da segunda 

edição da Tecno Business 

2021, Conferência anual 

de tecnologia e inovações, 

realizada em Setembro do 

ano em curso, no município 

do Lubango, província da 

Huíla.

No evento que visou 

valorizar a tecnologia 

na província da Huíla, a 

Angola Telecom expôs os 

seus produtos e serviços, 

nomeadamente Internet e 

Voz, modens ADSL e CPE´s.

O stand da Angola 

Telecom, no certame, foi 

visitado por entidades 

governamentais e pessoas 

singulares que receberam 

informações sobre os 

produtos e serviços, assim 

como o funcionamento da 

empresa.

O Tecno Business 2021 

contou com expositores 

provenientes de Luanda, 

Benguela, Huambo e 

Cunene. 

Angola Telecom com certificado da FEMEPROM

05



O director do projecto 

Cultura para Todos, Adérito 

Rodrigues, felicitou a Angola 

Telecom por patrocinar com 

a sua Internet, a 6ª edição 

do Circuito Internacional do 

Teatro (CIT Live), que decorreu 

de Julho a Setembro de 2021 

nas províncias de Benguela e 

de Luanda.

“Felicito a Angola 

Telecom pelo apoio com 

a disponibilização da sua 

Internet, no segundo ano 

consecutivo, permitindo a 

transmissão para Angola 

e para o mundo, de todas 

as edições de peças 

teatrais que vão decorrer 

no Circuito Internacional 

de Teatro. Desejo êxitos a 

esta grande empresa e que 

os seus objectivos sejam 

concretizados, principalmente 

na fornalha da nova era 

digital”, disse. 

O responsável fez saber 

também que na 6ª edição 

do Circuito Internacional do 

Teatro (CIT Live), participaram 

mais de 20 grupos teatrais, 

provenientes das províncias 

acima referenciadas, 

Huambo, Cuanza Sul, 

Bié, Namibe e Cuando 

Cubango. 

Director do cultura para todos 
felicita Angola Telecom

Angola Telecom no Cultura 
para Todos

A Angola Telecom, 

juntou-se ao projecto Cultura 

para Todos, patrocinando com 

a sua Internet, a 6ª edição 

do Circuito Internacional 

do Teatro (CIT Live), que 

decorreu de  Julho a Setembro 

de 2021, nas províncias 

de Benguela e de  Luanda, 

segundo o Director do Circuito 

Internacional de Teatro, 

Adérito Rodrigues.

 A Angola Telecom 

garantiu a Internet para 

a transmissão das peças 

teatrais exibidas pelos grupos 

participantes, permitindo aos 

internautas do mundo inteiro 

a acompanhar as actuações 

através das plataformas 

digitais.

 A edição passada do 

Circuito Internacional do 

Teatro (CIT Live), foi ganha 

pelo grupo Kambartes e 

decorreu em Luanda.

 O Cultura para todos, é 

uma iniciativa da Companhia 

de Teatro Pitabel e teve o 

seu início em 2015. É um 

projecto de inclusão artístico 

e social e tem como a sua 

maior plataforma, o Circuito 

Internacional do Teatro. 
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Angola Telecom no Circuito 
Internacional de Teatro em Benguela

A Angola Telecom 

disponibilizou a sua Internet 

para a transmissão online 

do Circuito Internacional 

de Teatro, edição 2021, 

realizado em Benguela.  Em 

entrevista à Telinforma, o 

director provincial da Angola 

Telecom em Benguela, Walter 

Aguiar, considerou positiva 

a parceria entre as duas 

instituições.

A Angola Telecom 

disponibilizou a sua Internet 

para a transmissão online 

do Circuito Internacional de 

Teatro em Benguela.  Como 

define a parceria entre a 

Angola Telecom e o CIT? 

A parceria foi muito 

boa. A Angola Telecom 

ganhou mais visibilidade, o 

que é muito proveitoso para 

nós.

As peças teatrais 

foram assistidas pelo 

mundo inteiro através da 

Internet da Angola Telecom. 

O que lhe apraz dizer sobre 

isso?

Tem bastante 

significado! isso demostra 

que temos um serviço de 

Internet com e de qualidade.

A Direcção Provincial 

está preparada para 

eventuais patrocínios do 

género que possam surgir na 

província de Benguela?

Felizmente, temos uma 

variedade de serviços para 

oferecer ao nosso público 

e estamos preparados para 

eventuais patrocínios que 

possam surgir.

Como é que as 

equipas puderam lidar 

com as diversas situações, 

na instalação do sinal de 

Internet?

A nossas equipas 

não olharam a meios nem 

medidas para garantir o 

sucesso deste evento. 

Trabalhamos dia e noite. 

A nossa felicidade e 

recompensa é ouvir do 

nosso público a satisfação 

e elogios pelos serviços 

prestados. 
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Enigma Teatro enaltece 
Angola Telecom

O responsável do 

grupo teatral Enigma Teatro, 

Tony Frampenio, enalteceu a 

Angola Telecom por associar-

se ao Circuito Internacional 

de Teatro, edição de 2021, 

com a sua Internet para a 

transmissão das actuações 

dos grupos nas plataformas 

digitais.

O que acha da parceria 

estabelecida entre a 

Angola Telecom e o Circuito 

Internacional de Teatro 

(CIT), para a transmissão via 

Internet das actuações dos 

grupos teatrais, em Benguela 

e em Luanda?

Acho essa parceria 

pertinente, uma vez que 

encontramo-nos num 

contexto onde a comunicação 

por via da Internet é cada 

vez mais necessária. Devido 

a pandemia da covid-19, as 

pessoas estão confinadas e 

cépticas a frequentar locais 

públicos. Com a transmissão 

dos espectáculos de teatro via 

Internet é possível chegar as 

casas das famílias angolanas 

e pelo mundo a fora.

Nesta 6ª edição do 

Circuito Internacional de 

Teatro, agora realizado nas 

Províncias de Benguela 

e de Luanda, a Angola 

Telecom surge para tornar 

o certame mais alargado e 

mais internacional com a 

transmissão do seu sinal de 

Internet.

 Qual é a expectativa em 

torno do Circuito Internacional 

de Teatro, uma vez que será 

transmitido online pela 

segunda vez com a Internet 

fornecida pela Angola 

Telecom?

A expectativa é enorme 

porque os espectáculos 

não serão vistos apenas em 

Angola, mas pelo mundo. 

Hoje, é praxe a realização 

de eventos online. Com o 

Circuito Internacional de 

Teatro, está a ser possível 

graças ao apoio da Angola 

Telecom.

O que é que os 

internautas poderão esperar 

da actuação do grupo 

liderado por si neste Circuito 

Internacional de Teatro?

Os internautas 

poderão ter o melhor 

do entretenimento nas 

suas mãos, através dos 

dispositivos com o qual 

possam acessar a Internet e 

assistir ao espectáculo.

 O teatro sempre foi 

um meio de comunicação 

por excelência dos povos 

africanos de tradição oral. 

Esta arte entretém, informa 

e educa. Os internautas têm 

agora tudo isso num clique, 

graças a Angola Telecom e 

o Circuito Internacional de 

Teatro.

O grupo dirigido 

por mim, vai exibir a obra 

“Casados e cansados”, no 

Monumental, em Benguela.

Tem acompanhado 

os shows patrocinados 

pela Angola Telecom nas 

plataformas digitais? O que 

tem achado?

Acompanho sim e acho 

interessante. Economizo 

tempo e acima de tudo, tenho 

tido shows de qualidade sem 

interferências no sinal.

É a primeira vez que o 

grupo liderado por si participa 

do CIT? 

O meu grupo Enigma 

Teatro participa em todas 

as edições. Ainda assim, 

temos expectativas altas, 

principalmente porque 

sabemos que os nossos 

trabalhos estão a ser vistos 

online pelo mundo todo. 

Isso aumenta a nossa 

responsabilidade. 
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Directora do grupo teatral do Cuando 
Cubango parabeniza Angola Telecom 

A directora do 

grupo teatral núcleo 

de artes estrelas em 

palco, no Cuando 

Cubango, Eugénia Muti, 

parabenizou a Angola 

Telecom por disponibilizar 

a sua Internet, para a 

transmissão da 6ª edição 

do Circuito Internacional 

de Teatro (CIT Live).

“Tenho acompanhado 

os shows patrocinados 

pela Angola Telecom nas 

plataformas digitais e 

desde já, parabenizá-la 

pela organização que tem 

tido. Acho ser um bom 

método principalmente 

na fase em que nos 

encontramos”.

O que acha da 

parceria estabelecida 

entre a Angola Telecom 

e o Circuito Internacional 

de Teatro (CIT), para a 

transmissão via Internet 

das actuações dos grupos 

teatrais, em Benguela e em 

Luanda?

Acho benéfico, 

atendendo o poder 

comunicativo que Angola 

Telecom tem na rápida 

divulgação do seu sinal, 

facilitando aos internautas 

a acompanhar esta 

grandiosa actividade que 

é o Circuito Internacional 

de Teatro (CIT).

Qual é a expectativa 

em torno do Circuito 

Internacional de Teatro, 

uma vez que será 

transmitido online pela 

segunda vez com a 

Internet fornecida pela 

Angola Telecom?

A expectativa 

está em alta, visto que 

é a primeira vez que o 

nosso grupo participa. 

Esperamos que essa 

edição tenha uma 

audiência superior a 

anterior.

O que é que os 

internautas poderão 

esperar da actuação do 

grupo liderado por si neste 

Circuito Internacional de 

Teatro?

Estou confiante que 

os internautas ficarão 

satisfeitos com a nossa 

actuação, porque estamos 

a trabalhar no sentido.

Tem acompanhado 

os shows patrocinados 

pela Angola Telecom nas 

plataformas digitais? O 

que tem achado?

Tenho acompanhado 

os shows patrocinados 

pela Angola Telecom nas 

plataformas digitais e 

desde já, parabenizá-la 

pela organização que tem 

tido. Acho ser um bom 

método principalmente 

na fase em que nos 

encontramos. 
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Josina Manuel aplaude parceria entre 
Angola Telecom e a Nova Energia

Angola Telecom nos shows
A Angola Telecom 

continua engajada com o 

patrocínio do serviço de 

Internet, em espectáculos 

como shows lives e teatro, 

levados acabo por várias 

instituições, com o objectivo 

de entreter a população.

No seu repertório, de 

Julho à Setembro de 2021, a 

Angola Telecom patrocinou, 

com a disponibilização de 

Internet os shows do mês, 

produzidos pela Empresa 

Nova Energia com a 

participação dos músicos, 

Dom Caetano e Lulas da 

Paixão que cantaram e 

encantaram com as suas 

músicas.

Patrocinou também 

o show A viagem aos 

anos dourados da música 

angolana, onde se 

recordaram os grandes 

sucessos dos anos 70.

Os músicos Cidy Daniel, 

Lito Graça, Branca Celeste, 

Mister Kim, Diana Cabango, 

Raquel Lisboa, Alexandre 

Bento e Eudisio, deram voz 

ao show do mês Nas Antilhas

A Angola Telecom 

juntou-se ainda ao Show do 

Mês Bar, com a sua Internet, 

para garantir a exibição 

do evento em todas as 

plataformas digitais, com 

a actuação dos músicos 

Katiliana, Cidy Daniel, Jay 

Lourenzo, Letus, Lázaro e 

Gelson Castro.

A Angola Telecom, de 

igual modo, patrocinou com 

o serviço de Internet, o show 

do mês com a actuação do 

grupo musical As Gingas, no 

mês de Setembro de 2021.

A Angola Telecom 

assegurou também a 

transmissão com o patrocínio 

de Internet nas plataformas 

digitais, a 6ª edição do 

Circuito Internacional de 

Teatro, promovido pelo 

Projecto Cultura para Todos, 

permitindo aos internautas 

do mundo inteiro assistir as 

exibições de peças teatrais 

dos grupos, que decorreu 

nas províncias de Benguela e 

Luanda. 

A cantora angolana, integrante do grupo musical, As 

Gingas, Josina Manuel, aplaudiu a parceria entre a Angola 

Telecom e a Nova Energia, pela disponibilização da sua 

Internet para transmissão dos Shows do mês.    

Que opinião tem sobre os músicos da nova geração?

Tem muito bons músicos da nova geração e é 

importante que os mesmos continuem a trabalhar e a cantar 

com decência.

A Angola Telecom disponibilizou o serviço de Internet 

para a transmissão do show com a sua actuação nas 

plataformas digitais (Instagram, Facebook e Youtube). O que 

lhe apraz dizer sobre o assunto?

Nesta fase em que vivemos, é de aplaudir o gesto 

da Angola Telecom em disponibilizar a sua Internet para 
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Joaquim de Lemos feliz com a Internet 
da Angola Telecom no show do mês  

Joaquim de Lemos, 

também conhecido como 

Mister Kim que em português 

significa, professor Quim, 

em entrevista à Telinforma, 

(revista da Angola Telecom), 

mostrou-se feliz com o serviço 

de Internet da Angola Telecom, 

usado para a transmissão do 

show do mês. 

Que opinião tem sobre 

os músicos da nova geração?

Os músicos da Nova 

geração, na minha opinião, 

fazem a música do seu 

tempo, que por sinal, goza de 

aceitação, expansão nacional 

e até mesmo internacional, 

sobre tudo na classe mais 

jovem. São jovens talentosos 

e corajosos, não tanto por 

terem decidido fazer música, 

mas por permanecerem 

a fazê-la, simbolizando a 

coragem e perseverança de 

quem acredita. 

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?

A disponibilização do 

serviço de Internet da Angola 

Telecom para a transmissão 

do show do mês nas 

plataformas digitais, penso 

que é o melhor que podia 

acontecer a classe artística, 

promotores de espetáculos 

e a população, num período 

de privações por conta da 

pandemia da Covid-19. Sinto-

me feliz por transmitirem 

espetáculos onde fui um dos 

protagonistas.

 O que acha da parceria 

estabelecida entre a Angola 

Telecom e a Nova Energia para 

a transmissão dos shows pela 

Internet?

É uma parceria positiva, 

necessária e pertinente.

 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?

 A nova realidade 

do musicool angolano em 

tempo de pandemia tem sido 

difícil, mas, mais difícil seria 

se não houvesse entidades 

como a Nova Energia e 

a Angola Telecom para 

ajudar a classe artística, na 

realização e divulgação de 

espectáculos. 

transmissão de shows nas plataformas 

digitais. O sinal tem sido espectacular. 

Muitos parabéns!

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?

 No princípio da pandemia foi difícil 

para os músicos e para outros ramos de 

trabalho. Esta forma de shows lives, veio e 

tem ajudado bastante nessa fase em que 

nos encontramos. 
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Gelson Castro elogia Internet 
da Angola Telecom no show do mês

Jay Lourenzo parabeniza Angola Telecom 
no show do mês 

O músico angolano, 

Gelson Castro, elogiou 

o serviço de Internet da 

Angola Telecom, usado para 

a transmissão do show do 

mês.

Que opinião tem 

sobre os músicos da nova 

geração?

Os músicos da nova 

geração são importantes 

para a preservação e 

evolução da música 

angolana.

A Angola Telecom 

disponibilizou o serviço de 

Internet para a transmissão 

do show com a sua 

actuação nas plataformas 

digitais (Instagram, 

Facebook e Youtube). O 

que lhe apraz dizer sobre o 

assunto?

É de louvar o gesto 

da Angola Telecom e esta 

acção visa ajudar a cultura 

angolana.

O que acha da parceria 

estabelecida entre a Angola 

Telecom e a Nova Energia 

para transmissão dos shows 

pela Internet?

 Angola Telecom e 

a Nova Energia são duas 

grandes empresas, com 

uma única finalidade que é 

o de  abraçar Angola.

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 boa maneira de 

reencarnação da música, na 

realidade de Hoje.  

O músico angolano, 

Jay Lourenzo, parabenizou 

a Angola Telecom, pela 

disponibilização do serviço de 

Internet para a transmissão do 

show do mês.

 Que opinião tem sobre os 

músicos da nova geração?

Os músicos da nova 

geração têm realizado com 

êxito as suas actividades, 

apesar das dificuldades como 

a falta de oficinas, escolas 

e instituições capacitadas 

para desenvolverem a arte 

que tanto amam. Precisamos 

trabalhar arduamente 

na capacitação artística, 

sobretudo a nova geração.

A Angola Telecom 

disponibilizou o serviço de 

Internet para a transmissão do 

show com a sua actuação nas 

plataformas digitais (Instagram, 

Facebook e Youtube). O 

que lhe apraz dizer sobre o 

assunto?

Sinto-me orgulhoso por 

este feito por parte da Angola 

Telecom. Agradeço pelo 

espaço cedido e que esta via 

sirva continuamente para levar 

muitos artistas de Angola para 

o mundo e vice-versa.

O que acha da parceria 

estabelecida entre a Angola 

Telecom e a Nova Energia para 

transmissão dos shows pela 

Internet?

Acho uma perfeição de 

parceria pois a Nova Energia 

tem providenciado shows 

inéditos e especialmente 

de angolanos para 

angolanos e para o mundo. 

A Angola Telecom com a 

disponibilização e a expansão 

dos shows no mundo digital, 

é a peça indispensável neste 

projecto. Estão de parabéns.

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 nova experiência 

que poderíamos ter aderido 

antes ou seja, sem a presença 

da pandemia. É um caminho 

com grandes perspectivas no 

futuro.    
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A gestão do Aldeamento Turístico Tweza, 
localizado na província do Bengo, cidade de Caxito, 
está satisfeita com os serviços prestados pela Angola 
Telecom.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
  Em que zona da província está localizado o 

empreendimento?
O Aldeamento Turístico Tweza está localizado 

na província do Bengo, na cidade de Caxito, rua da 
açucareira.

Quais são os serviços que usa?
O Aldeamento usa o serviço de Internet.
Está satisfeito com a Internet que usa?
Sim.  

O cliente, Miguel Nicolau, residente no município 
do Dande, Vila de Caxito, província do Bengo, está 
satisfeito com os serviços da Angola Telecom.

 Em que zona da província vive?
Vivo na Província do Bengo, Município do Dande, 

Vila de Caxito, Zona residencial do Quingungo.
Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
 Sou cliente da Angola Telecom há um ano.
Quais são os serviços que usa?
Uso o serviço Fale e Navegue.
Está satisfeito com o serviço que usa?
Sim, estou satisfeito com o serviço da Angola 

Telecom. 

Aldeamento Turístico Tweza 
satisfeito com os serviços da 
Angola Telecom

Cliente no Bengo satisfeito com 
os serviços da Angola Telecom

Cliente na Lunda Sul gosta do 
serviço de Internet da Angola 
Telecom 

Cliente no Cuanza Sul gosta do 
serviço de Internet da Angola 
Telecom 

Os funcionários da empresa, Agente Chris. 
Group, Lda (AGC), gostam do serviço de Internet da 
Angola Telecom, disponibilizado na sua zona.

 Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
A Agente Chris. Group, Lda (AGC) é cliente da 

Angola Telecom há dois anos. 
Quais são os serviços que usa? 
A empresa usa o serviço de Internet.
Gosta do serviço comercializado pela Angola 

Telecom? 
Sim, gosto. 
Em que zona da província está localizada a 

empresa?
A empresa está localizada na rua dos 

Massacres, bairro Sassamba, Saurimo – Lunda Sul.
Que vantagens vê ao usar os serviços da 

Angola Telecom, em relação as outras operadoras?
A Angola Telecom tem preços baixos. 

Dyspagna Hilário, é cliente da Angola Telecom 
na província do Cuanza Sul e gosta dos serviços 
comercializados pela empresa, na sua região.

Em que zona da Província vive?
Vivo na cidade do Sumbe, zona 2.
Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há 8 anos.
Quais são os serviços que usa?
Uso o serviço de Internet (Fale e Navegue)
Gosta dos serviços comercializados pela Angola 

Telecom?
Sim, gosto.
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as outras operadoras?
As Vantagens em comparação com as outras 

operadoras são a ilimitação do serviço de Internet e 
preço baixo.  
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Augusto Jorge Maquenha é cliente da Angola 
Telecom na província do Cuanza Sul e mostra-se satisfeito 
com os serviços da empresa.

Em que zona da província vive? 
Vivo na província do Cuanza Sul, município do 

Porto Amboim, Rua Viriato da Cruz 
Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom? 
Sou cliente da Angola Telecom há 1 anos. 
Quais são os serviços que usa? 
Celebrei o contrato do serviço de internet “Fale & 

Navegue”. 
E gosta dos serviços comercializados pela Angola 

Telecom? 
Com certeza. 
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola 

Telecom em relação as outras operadoras? 
As principais vantagens são o preço e o trafego. 

O cliente da Angola Telecom na província 
de Benguela, Mário Fonseca, gosta dos serviços, 
comercializados na sua região.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há 2 anos. 
Quais são os serviços que usa?
 Uso o serviço de Internet.
Gosta dos serviços comercializados pela Angola 

Telecom? 
Sim, gosto.
Em que zona da província vive?
Vivo na província de Benguela, bairro da graça.
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as outras operadoras? 
A Angola Telecom tem bons serviços e tem me 

ajudado bastante. Desde que comecei a usar a Internet 
desta operadora, sinto-me satisfeito. 

Cliente no Cuanza Sul satisfeito 
com os serviços da Angola Telecom

Cliente em Benguela gosta dos 
serviços da Angola Telecom

Cliente no Bengo satisfeito com 
os serviços da Angola Telecom

Cliente de Benguela satisfeito com o 
serviço de telefonia da Angola Telecom

O cliente David Domingos Cassanga, 
residente no Bairro do Panguila, Sector 9, 
está muito satisfeito com a prestação de 
serviços da Angola Telecom, na cidade de 
Caxito, província do Bengo. 

Em que zona da província vive?
Vivo no Bairro do Panguila, sector 9, 

município do Dande, província do Bengo.
Há quanto tempo é cliente da Angola 

Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há 3 

meses.
Quais são os serviços que usa?
Uso o serviço de Internet.
Está satisfeito com o serviço que usa?
Sim, estou muito satisfeito. 

O cliente da Angola Telecom, na província de Benguela, 
Cirilo Jorge, mostra-se satisfeito com o serviço de telefonia que 
usa.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há 6 anos.
Quais são os serviços que usa? 
Uso o serviço de telefonia.
Gosta dos serviços comercializados pela Angola Telecom? 
Sim, gosto.
Em que zona da província vive? 
Vivo na província de Benguela, rua Domingos do Ó.
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, 

em relação as outras operadoras? 
As vantagens que vejo é que a Angola Telecom tem 

bons serviços, preços muito acessíveis e tem um atendimento 
agradável.  
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