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Especial Angola Telecom 30 anos

6 de Março de 2022, a 

empresa completa 30 anos, 

é um dia especial para todos 

que fazem parte da Angola 

Telecom, pois é o aniversário 

da nossa Empresa, a razão 

pela qual nos reunimos 

em direções e espaços 

diferentes diariamente. 

Este dia representa 

mais um ano de muito 

trabalho, muita dedicação 

de todos e muitas 

realizações. Vamos celebrar 

e agradecer a dedicação 

de todos os trabalhadores 

que diariamente com 

entusiasmo, dão o melhor de 

si por um bem maior.

A nossa Empresa é 

jovem, mas já tem muitas 

realizações. Que venham 

mais e mais anos de vida e 

de sucesso para todos nós.

Feliz aniversário 

Angola Telecom

Director do ITEL parabeniza 
Angola Telecom

 

O director do Instituto 

de Telecomunicações (ITEL), 

Cláudio Gonçalves, parabenizou 

a Angola Telecom pelo seu 30º 

aniversário, que se assinalou a 6 

de Março de 2022.

 “O momento é de 

bastante alegria. Desde já 

parabenizar a Angola Telecom 

por não medir esforços ao 

longo destes anos para fornecer 

serviços de qualidade aos seus 

clientes e usuários, apesar de 

muitos desafios que se lhe 

oferece”.
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O Psico-oncologista, 

chefe do Gabinete de 

Prevenção do Instituto 

Angolano de Controlo 

de Câncer, doutor Adão 

Ambrósio Casimiro, 

parabenizou a Angola 

Telecom pelos seus 30 

anos.

 “A Angola Telecom 

está de parabéns duas 

vezes. Primeiro porque 

está a comemorar o 

30º aniversário da sua 

fundação e segundo por ter 

promovido a palestra aos 

seus trabalhadores para 

serem informados sobre o 

Cancro do Colo do Útero. É 

de agradecer essa iniciativa 

e que continuem nesta 

senda de mobilização e 

sensibilização dos vossos 

colaboradores em questões 

de saúde. 

Mais uma vez, 

parabéns pelo aniversário

A cliente, Adrianda Apolónia, 

moradora do município do Cazenga, 

província de Luanda, felicitou a 

Angola Telecom pelos 30 anos da 

sua existência.

À empresa que comemorou o 

seu aniversário no dia 6 de Março 

de 2022, Adriana Apolónia disse 

“felicito a Angola Telecom pelo 

seu aniversário e que continuem a 

expandir os vossos serviços para 

outras zonas do país”.

O cliente, Euclides Dundo,  

morador do Kilamba Kiaxi, província 

de Luanda, felicitou a Angola Telecom 

pelos 30 anos de sua existência, 

comemorado em Março de 2022.

“Desejo feliz aniversario à 

Angola Telecom pelos 30 anos de sua 

existência. Que continue a melhorar 

a oferta dos vossos serviços, sendo a 

empresa mãe das telecomunicações 

de Angola. Desejo tudo de bom”.

O cliente, Eduardo Pedro, 

morador do município de Belas, 

província de Luanda, parabenizou 

a Angola Telecom pelo seu 30º 

aniversário.

“Quero parabenizar a 

Angola Telecom pelos seus 30 

anos de existência e que possam 

ultrapassar todas as dificuldades 

encontradas ao longo da 

caminhada”, disse.
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O director de Comunicação e 

Marketing do Festival Internacional 

de Curta Metragens da Kianda 

(FESC-KIANDA), Simão Paulino, 

elogiou o serviço de Internet da 

Angola Telecom, disponibilizado 

para a transmissão do festival, nas 

redes sociais.

“A Internet foi boa. Tivemos 

feedback positivo de colegas que 

acompanharam tranquilamente o 

festival. A parceria entre o FESC-

KIANDA e a Angola Telecom tem 

sido muito proveitosa e importante”, 

disse.

A Angola Telecom patrocinou, 

com a disponibilização do seu 

serviço de Internet, a 3ª edição 

do Festival Internacional de Curta 

Metragens da Kianda (FESC-

KIANDA), que decorreu em Fevereiro 

de 2022, no Centro Cultural Brasil-

Angola, em Luanda.

Com a Internet da Angola 

Telecom, os internautas do mundo 

inteiro acompanharam o festival, com 

transmissão nas plataformas digitais.

 Angola Telecom na 3ª edição do 
FESC-KIANDA

Director do FESC-KIANDA elogia 
Internet da Angola Telecom
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Corrimento 

esbranquiçado com 

cheiro ou não, ardor 

ou coceira, dor e ou 

sangramento nas relações 

sexuais, sangramento 

entre as menstruações 

e sangramento após a 

menopausa, são alguns 

sinais e sintomas do cancro 

do colo do útero, proferidos 

pelo Psico-oncologista, chefe 

do Gabinete de Prevenção 

do Instituto Angolano 

de Controlo de Câncer, 

doutor Adão Ambrósio 

Casimiro, durante a palestra 

subordinada ao tema Cancro 

do Colo do Útero: Sinais e 

sintomas, factores de risco, 

tratamento, prevenção e 

consequências.

Na palestra que 

decorreu, em Março de 

2022, na sede da Angola 

Telecom, em alusão ao 30º 

aniversário da empresa 

e ao Março Mulher, Adão 

Casimiro avançou também 

alguns factores de risco que 

no seu entender, devem 

ser evitados, para melhor 

controlo da doença.

“Início precoce da vida 

sexual, Múltiplos parceiros 

sexuais, aumenta o risco de 

contrair HPV, Tabagismo, 

Uso prolongado de pílula 

anticoncepcional (por mais 

de 5 anos), Histórico de três 

ou mais gestações, Uso 

de DIU e Histórico familiar 

de câncer de colo do útero. 

Essas práticas devem ser 

limitadas afim de evitar 

o surgimento do Cancro 

do Colo do útero”, disse o 

doutor.

Para Adão Casimiro, 

o cancro do colo do útero 

em estágio inicial pode ser 

rastreado nas consultas 

de rotina. Para detectá-

lo, segundo explicou, são 

usados exames como 

Papanicolau, Colposcopia 

e vulvoscopia, com biópsia 

se necessário e os exames 

de prevenção que são feitos 

depois que a mulher começa 

a vida sexual activa.

De acordo com o Psico-

oncologista, o câncer do colo 

do útero quando em curso, 

podem ser realizados outros 

exames como a Biópsia 

da região, Tomografia 

computadorizada, Ultrassom, 

Ressonância magnética, 

Tomografia por emissão 

de pósitrons (PET-Scan), 

com vista a se identificar a 

extensão do tumor.

Quanto a prevenção, 

Adão Ambrósio Casimiro, 

relatou que o rastreio e o 

tratamento das lesões ou 

feridas iniciais do colo do 

útero através do exame 

do Papanicolau deve ser 

repetido a cada 5 anos em 

mulheres sem factores de 

risco, a cada 3 anos com 

baixo risco, anualmente 

quando há alto risco e o 

primeiro exame é feito entre 

os 20 e os 30 anos. 

“o uso de 

preservativos nas relações 

sexuais, mudança de 

comportamentos sexuais 

de risco para reduzir a 

transmissão de doenças 

sexuais e o adiamento 

das relações sexuais 

nas meninas, são alguns 

métodos de prevenção para 

o não surgimento do cancro 

do colo do útero”, esclareceu.

Palestra sobre o Cancro do Colo do 
Útero
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Trabalhadora da Angola Telecom 
homenageada

A trabalhadora 

da Angola Telecom, 

Domingas Nicolau João, 

foi homenageada pela 

empresa, pelos seus 35 

anos de serviço, em Março 

de 2022.

Durante a homenagem 

que decorreu no Edifício 

Sede da Angola Telecom, 

Domingas Nicolau João, 

teceu algumas palavras 

de agradecimento. “Foi 

uma grande surpresa para 

mim, quando cheguei na 

empresa, fui chamada e 

sem eu saber de nada, 

anunciaram a homenagem. 

Estou muito agradecida 

pelos directores que 

organizaram o acto”.

Domingas Nicolau 

que ingressou na empresa 

nos anos 80, pertenceu 

as Direcções de Finanças, 

Recursos Humanos e 

Auditoria Interna.
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Henriques Malongo Mussenga é cliente da Angola 
Telecom há mais de um ano e considera o serviço de 
Internet com o melhor preço em relação a concorrência.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há mais de 1 ano.

Quais são os serviços que usa?
Uso o serviço de Internet.

Gosta do serviço que usa?
Sim, gosto! E particularmente, tenho recomendado aos 

meus amigos. Aliás, muitos deles também são clientes da 
Angola Telecom.

Em que zona de Luanda vive?
Vivo na zona da Petrangol.

Que vantagens vê ao usar a Internet da Angola 
Telecom?

Uma das vantagens em usar este serviço, é por ter 
uma velocidade de navegação bastante boa, e por ter o 
melhor preço em relação as outras operadoras.

Entrevistas aos Clientes  

A cliente da Angola Telecom, residente na província de Luanda, 
Gia Inveja, considera a Internet que usa, acessível à todos os bolsos.

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 do serviço que usa?
Sim, gosto e não tenho nenhuma reclamação quanto ao 

serviço.

Em que zona de Luanda vive?
Vivo no distrito urbano da Ingombota, Município de Luanda.

Que vantagens vê ao usar a Internet da Angola Telecom?
A vantagem que vejo tem a ver com a rapidez do sinal ao 

navegar e ao preço que é acessível para todos os bolsos.
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A cliente da Angola Telecom, residente no Município 
de Viana, província de Luanda, Elizabeth de Sousa, gosta 
do serviço que usa e recomenda as famílias angolanas a 
aderirem.

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 Telefonia.

Gosta do serviço que usa?
Sim, gosto e recomendo as famílias angolanas a 

aderirem os serviços da Angola Telecom porque são bons e 
tem preços acessíveis.

Em que zona de Luanda vive?
Vivo no  Município de Viana, província de Luanda.

O cliente do município de Belas, Província de Luanda, Octávio 
Marques, em entrevista à Telinforma, (revista da Angola Telecom), 
aconselhou a toda a população a aderirem aos serviços da Angola 
Telecom pela sua qualidade.

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 do serviço que usa?
Sim, gosto do serviço que uso.

Em que zona da província vive?
Vivo no município de Belas, Província de Luanda.

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

A Internet é ilimitada. Aconselho as pessoas a aderirem os 
serviços da Angola Telecom porque são bons e baratos. Eu uso a 
Internet e não me arrependo.
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O cliente da província de Malanje, João Wanderley, garantiu, em 
entrevista à Telinforma (revista da Angola Telecom), que fez a escolha 
certa ao aderir ao serviço de Internet da Angola Telecom.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
 Sou cliente da Angola Telecom há 9 meses.

Qual é o serviço que usa?
Uso o serviço de Internet.

E gosta do serviço que usa?
Não tenho razões de queixa e tenho a certeza que fiz a escolha 

certa.
O que espera da Angola Telecom?
Espero que a Angola Telecom continue a dar passos 

significativos no seu desenvolvimento, com vista atingir os níveis de 
serviço e ofertas conforme as operadoras multinacionais.

Em que zona da província vive?
Vivo no município de Malanje, província de Malanje.
Que vantagens vê ao usar os serviços da Angola Telecom, em

 relação as outras operadoras?
A vantagem é enorme. Para além de ser mais econômico, a 

Angola Telecom, fornece Internet ilimitada.

O funcionário da empresa publibrinde, José Bernardo, elogiou o 
atendimento nas lojas da Angola Telecom. “O atendimento nas lojas tem 
sido muito bom”. 

Há quanto tempo a empresa é cliente da Angola Telecom?
A Publibrinde é cliente da Angola Telecom desde 2001, data da sua 

fundação.

Quais são os serviços que usa?
Usamos o serviço de telefonia.

Qual é a apreciação que têm dos nossos serviços?
Até agora não temos qualquer razão de queixas relactivamente ao 

serviço de telefonia. O atendimento nas lojas tem sido muito bom.

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

Luanda. 

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

Uma das vantagens que posso aqui enumerar, é a estabilidade do 
sinal do serviço de telefonia.
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José Neto é cliente da Angola Telecom há 8 anos, vive no  
município de Viana, Província de Luanda e gosta do serviço 

de Internet.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
 Sou cliente da Angola Telecom há 8 anos.

Qual é o serviço que usa?
Uso o serviço de Internet.

E gosta do serviço que usa?
Sim, gosto.

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?

A Internet é ilimitada e isto facilita muito no trabalho que faço. O 
preço é acessível.

José Cardoso é cliente da Angola Telecom desde 2014, vive no 
município da Samba, Província de Luanda e gosta do serviço de Internet.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom desde 2014.

Qual é o serviço que usa?
Uso o serviço de Internet.

E gosta do serviço que usa?
Sim, gosto.

Em que zona da província vive?
Vivo no município da Samba, Província de Luanda.

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

A Internet é ilimitada. A partir da Internet da Angola Telecom 
consegue-se fazer vários downloads, até o mês terminar, enquanto que 
nas outras redes, a Internet é limitada.
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O funcionário da Embaixada do Egipto em Angola, 
Salimo Manuel, gosta dos serviços de Telefonia e de Internet 
comercializados pela Angola Telecom.

Há quanto tempo a embaixada do Egipto é cliente da 
Angola Telecom?

A embaixada do Egipto em Angola é cliente da Angola 
Telecom desde os anos 80.

Quais são os serviços que usa?
A embaixada usa os serviços de telefonia e de Internet. 

Gosta dos serviços que usa?
Sim, gosto.

Em que zona da província está localizada a embaixada do 
Egipto?

A embaixada está localizada no distrito urbano da Maianga 
(Alvalade), município de Luanda, província de Luanda.

Danilo Pascoal é morador do município de Viana, província 
de Luanda e gosta do serviço de Internet comercializado pela 
Angola Telecom.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há uma semana.

Qual é o serviço que usa?
Uso o serviço de Internet.

E gosta do serviço que usa?
Sim, gosto. 

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?

A Internet é rápida e praticam preços baixos.

014



Alfredo António é morador do município de Viana, 
província de Luanda e está satisfeito com os serviços de 
Internet e de telefonia que usa.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom há mais de 20 anos.

Quais são os serviços que usa?
Uso os serviços de Internet e de telefonia.

Está satisfeito com os serviços que usa?
Sim, estou satisfeito. 

Em que zona da província vive?
Vivo no município de Viana, Província de Luanda.

Júlio Júnior é cliente da Angola Telecom, em Luanda, desde 1970 
e gosta do serviço de Telefonia que usa.

Há quanto tempo é cliente da Angola Telecom?
Sou cliente da Angola Telecom desde 1970.

Qual é o serviço que usa?
Uso o serviço de Telefonia.

E gosta do serviço que usa?
Sim, gosto.

Em que zona vive?
Vivo no bairro Maculusso, em Luanda.

Que vantagens vê em usar os serviços da Angola Telecom em 
relação as outras redes?

Uma das vantagens é o preço baixo.
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