
EDIÇÃO #98  ▪ JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 2015

Distribuição gratuita

Telinforma





BEM VINDO/ 
CONTEÚDOS OUT/NOV/DEZ 2021

Telinforma
equipa
DIRECTOR:  Manuel César
mcesar@angolatelecom.com

EDIÇÃO:  Manuel César

REDACÇÃO: 

Eunice Sebastião e João Pedro

FOTOGRAFIA E REPORTAGEM: 
Eunice Sebastião e Joao Pedro 

DESIGNER: 

João Garcia

Revista trimestral da Angola
Telecom, n.º 115, Ano 21

Impressão 
e acabamentos
EAL - Edições de Angola, Lda

DCI
Direcção de Comunicação Institucional.

AngolatelecomEP

www.angolatelecom.ao

CONTACTOS
Publicado por Angola Telecom, EP, Rua das Quipacas nº 186 - 6º Andar, Luanda

     
 Actualidade

05 Concurso Público Internacional 

07 Director do ITEL elogia serviços da Angola Telecom

08    Integrante do grupo musical As Gingas parabeniza a Angola Telecom

09   Lançamento do livro Redes de Telecomunicações da Nova Geração

10 Clientes Satisfeitos

03



04



Concurso Público Internacional  

O Ministério das 

Telecomunicações Tecnologias 

de Informação e comunicação 

Social, lança o concurso 

público de subconcesão para 

a exploração e gestão das 

infraestuturas  de transporte 

nacional e metropolitana 

da Angola Telecom, com 

beneficios para o Pais e para o 

Investidor

O concurso está aberto a 

todos as empresas ou grupos 

empresariais nacionais e 

internacionais 

Os interessados deverão 

adquirir a caderno de encargos 

e enviar as suas propostas 

até ao dia 30 de Novembro de 

2021

O Governo de angola 

pretende coptar investimento 

e  know how, com vista 

dinamização e á rentabilização 

do sector empresarial público

RESULTADOS 

ESPERADOS

A gestão, recuperação 

e expansão da Rede de 

Transporte e Metropolitana

Promover a melhoria das 

comunicações entre todas as 

regiões do país, promovendo a 

igualdade de oportunidades e o 

acesso a serviços essencias

Diminuir 

significativamente as 

assimetrias regionais, 

reduzindo os níveis de iliteracia 

digital e infoexclusão 
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O mundo actualmente é 

cada vez mais digital e é bom 

saber que temos instituições 

como Angola Telecom 

capazes de proporcionar 

toda a estrutura necessária 

para fazer com que essa 

digitalização se notabilize, 

afirmou em entrevista à 

Telinforma (Revista da Angola 

Telecom), o Director do 

Instituto de Telecomunicações 

(ITEL), Cláudio Gonçalves, a 

quando do lançamento do 

livro com o tema “Redes de 

telecomunicações da nova 

geração, realidade e impacto 

em Angola”, do engenheiro 

angolano Lundoloca Garcia, 

que decorreu em Dezembro 

de 2021. A Angola Telecom 

tem patrocinado com a sua 

Internet os lives, transmitidos 

pela TPA e nas redes sociais, 

para angariação de cestas 

básicas para as pessoas mais 

carenciadas em tempo de 

pandemia da covid-19. Como 

vê esta iniciativa da Angola 

Telecom?

O mundo actualmente 

é cada vez mais digital e 

é bom saber que temos 

instituições como Angola 

Telecom capazes de 

proporcionar toda a estrutura 

necessária para fazer com 

que essa digitalização se 

notabilize. Temos a noção 

de que as lives transmitidas 

pelas plataformas digitais, 

através da Internet da 

Angola Telecom e na TPA, 

não serviram apenas para 

entretenimento, mas também 

foi um motivo saudável 

para os angolanos que não 

precisaram estar no estress de 

todo o caos que a pandemia 

causou e tem causado.

Director do ITEL gosta 

do serviço de telefonia da 

Angola Telecom

O Director do Instituto 

de Telecomunicações (ITEL), 

Cláudio Gonçalves, gosta 

do serviço de telefonia da 

Angola Telecom.

Há quanto temo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há três anos

Quais são os serviços 

que usa?

Uso o serviço de 

telefonia

E gosta do serviço que 

usa?

Certamente.

Qual é o conselho que 

deixa as pessoas que não 

usam o serviço da Angola 

Telecom?

O conselho que deixo 

é que usem os serviços da 

Angola Telecom porque tem 

boa qualidade.

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 

Director do ITEL elogia serviços da 
Angola Telecom

07



Integrante do grupo musical As 
Gingas parabeniza a Angola Telecom

A cantora angolana, 

integrante do grupo 

musical, As Gingas, Daniela 

Miranda, também conhecida 

por Paula, parabenizou 

a Angola Telecom pela 

disponibilização do serviço 

de Internet para transmissão 

do show do mês, nas 

plataformas digitais. 

Que opinião tem 

sobre os músicos da nova 

geração?

É uma geração muito 

determinada e que quer 

fazer da música o seu 

ganha pão. Na nossa época, 

dependíamos muito da 

opinião dos nossos pais e 

também, a arte não era vista 

como uma profissão.

Tem acompanhado 

os shows transmitidos nas 

plataformas digitais através 

da Internet da Angola 

Telecom?

Tenho acompanhado, 

sim, e é de louvar a 

qualidade da imagem.

 

 O que acha da 

parceria estabelecida entre 

a Angola Telecom e a Nova 

Energia para transmissão 

dos shows pela Internet?

Acho boa esta 

parceria e são esses 

tipos de iniciativas 

que fazem com que os 

empreendedores que estão 

ligados ao ramo da cultura, 

acreditem na continuidade 

dos trabalhos. Esse tipo de 

apoio, valoriza os artistas. 

A Angola Telecom está de 

parabéns.

 

O que tem achado 

da nova realidade do 

musico angolano nessa 

fase de pandemia com a 

transmissão dos shows 

nas plataformas digitais 

através da Internet da 

Angola Telecom?

Nesta fase de 

pandemia, foram os shows 

lives que nos mantiveram 

em casa. Que a Angola 

Telecom continue a 

patrocinar não só o show 

do mês, como outras 

realizações culturais.
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Lançamento do livro Redes de 
Telecomunicações da Nova Geração

O livro “Redes de 

telecomunicações da nova 

geração, realidade e impacto 

em Angola”, do engenheiro 

angolano Lundoloca Garcia, 

foi lançado, vendido e 

autografado no dia 10 de 

Dezembro de 2021, na sede 

social da Angola Telecom.

Na ocasião, o autor 

da obra científica fez saber 

que no livro está a história 

das telecomunicações em 

Angola, particularmente da 

Angola Telecom EP, além 

de referências sobre os 

primórdios e ou precursores 

dessa actividade no país, 

inclusive da tecnologia de 

ponta usada actualmente.

Lundoloca Garcia, 

também quadro sénior da 

Angola Telecom, adiantou 

que o referido manual 

é um subsídio científico 

para os estudantes dessa 

disciplina, podendo investigar 

e encontrar o que foi feito 

sobre a Banda Larga, 

Internet e Convergência (voz, 

dados e vídeo) numa única 

plataforma.

“Vão poder ver também, 

segundo o autor, alguns 

conceitos e exercícios 

práticos usados para 

instalações e outros serviços 

do sistema mais técnico para 

a vida prática”, aclarou.

Participaram do 

evento, o Presidente do 

Conselho de Administração 

da Angola Telecom, 

membros do referido 

conselho, entidades 

públicas, estudantes do 

ITEL e trabalhadores da 

Angola Telecom.
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Clientes Satisfeitos 

Baltazar Contreiras é cliente da Angola Telecom, residente no 
município de Belas, província de Luanda e está feliz com o serviço de Internet 
comercializado pela empresa.

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 de Internet.
Está feliz com os serviços comercializados pela Angola Telecom? 

Sim, estou.
Em que zona da província vive?

Vivo no Município de Belas-Projecto Nandó, província de Luanda .
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em relação as   

outras operadoras?

A Internet é ilimitada.  

Helena Mussungo é cliente da Angola Telecom há 19 anos e está 
satisfeita com os serviços comercializados, na sua zona.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom? 

Sou cliente da Angola Telecom há 19 anos.

Quais são os serviços que usa?

Uso os serviços de Internet e de telefonia.
Está satisfeita com os serviços comercializados pela Angola Telecom? 

Sim, estou satisfeita.

Em que zona da província vive?

Vivo no município de Viana, província de Luanda.
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em relação 

as outras operadoras?

Os serviços da Angola Telecom são bons e baratos. Aconselho às 
pessoas a aderirem. 
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Hélder Neves é cliente da Angola Telecom residente no 
distrito urbano da Maianga, município de Luanda e gosta do 
serviço de telefonia comercializado pela empresa.

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 do serviço que usa?

Sim, gosto.

Em que zona da província vive?

Vivo no distrito urbano da Maianga, município de 
Luanda, província de Luanda.  

O funcionário da empresa Kiloloja Gestor está feliz com 
o serviço de Internet fornecido pela Angola Telecom.

Há quanto tempo a empresa é cliente da Angola 
Telecom?

A empresa Kiloloja Gestor é cliente da Angola Telecom 
há 9 meses.

Quais são os serviços que usa?

A empresa usa os serviços de telefonia e de Internet.
Está feliz com os serviços que usa?

Sim, estou feliz.

Em que zona da província está localizada a empresa?

A empresa está localizada no distrito urbano da 
Ingombota, Município de Luanda, província de Luanda.

Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola 
Telecom, em relação as outras operadoras?

É barato e a Internet tem boa velocidade.
. 

Clientes Satisfeitos 
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Yozevaine do Rosário é cliente da Angola Telecom, residente 
no município de Luanda, província de Luanda e gosta do serviço de 
Internet comercializado pela empresa.

 
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.

 Gosta do serviço que usa?

Sim, gosto.

 Em que zona da província vive?

Vivo na rua da Brigada, município de Luanda, província de 
Luanda.

 Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em 
relação as outras operadoras?

Rapidez. Aconselho as pessoas a usarem os serviços da Angola 
Telecom. 

O cliente da Angola Telecom, Jesus Segunda, residente no município 
de Talatona, província de Luanda, mostra-se satisfeito com o serviço 
comercializado pela empresa.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola Telecom há 5 anos. 

 Quais são os serviços que usa?

Uso o serviço de telefonia. 

 Está satisfeito com o serviço que usa?

Sim, estou satisfeito.

 Em que zona da província vive?

Vivo no distrito urbano do Camama, município de Talatona, província 
de Luanda.

 Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em relação 
as outras operadoras?

O serviço de telefonia da Angola Telecom é bom e convido as pessoas 
a aderirem.
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Arley Vieira é cliente da Angola Telecom, residente no município de 
Luanda, província de Luanda e está satisfeito com o serviço de Internet que 
usa na sua zona.

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.

 Está satisfeito com o serviço que usa?

Sim, estou satisfeito.

Em que zona da província vive?

Vivo no distrito urbano do Prenda, município de Luanda, província de 
Luanda.

 Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em 
relação as outras operadoras?
A Internet é boa e rápida.

O cliente da Angola Telecom em Luanda, Hermenegildo Canjungo, 
gosta do o serviço de telefonia que usa.

 Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola Telecom desde 2004.

 Quais são os serviços que usa?

Uso o serviço de telefonia.

 Gosta do serviço que usa?

Sim, estou satisfeito.

 Em que zona da província vive?

Vivo no distrito urbano da Maianga, Município de Luanda, província 
de Luanda.
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O cliente da Angola Telecom em Luanda, Laurindo Matos, está 
satisfeito com o serviço de telefonia que usa.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola Telecom há 10 anos.

 Quais são os serviços que usa?

Uso o serviço de telefonia.

 Está satisfeito com o serviço que usa?

Sim, estou satisfeito.

Em que zona da província vive?

Vivo no Morro Bento, Município de Luanda, província de Luanda

O funcionário da empresa, Super Marítimo Angola Lda, Sérgio Queta, 
mostra-se satisfeito com o serviço de telefonia comercializado pela Angola 
Telecom.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom? 

A empresa Super Marítimo Angola, Lda é cliente da Angola Telecom há 
três anos.

Quais são os serviços que usa? 

A empresa usa o serviço de voz.

Gosta do serviço que usa?

Sim, gosto e estou satisfeito. 

Em que zona da província está localizada a empresa?
A empresa está localizada no município de Luanda, província de 

Luanda. 
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em relação 

as outras operadoras?
Menos custo e mais rentável.  
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