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Angola Telecom leva Internet no Zango 
8000

As populações da 

centralidade do Zango 5, 

município de Icolo e Bengo, 

província de Luanda, estarão 

cada vez mais ligadas em 

termos de comunicação, 

através da expansão da rede 

de telefonia e de Internet, 

levada acabo pela Angola 

Telecom em parceria com a 

Neonet.

Para a efectivação 

desta acção, recentemente, 

o Presidente do Conselho 

de Administração da Angola 

Telecom, Adilson Miguel 

dos Santos e a sua comitiva, 

efectuou uma visita de 

constatação à Administração 

do Distrito Urbano da 

Bela Vista, no distrito do 

Zango 5, após a cerimónia 

de inauguração de uma 

biblioteca digital à escola 

primária nº6082, cuja Internet 

é fornecida pela Angola 

Telecom.

Com esta parceria 

entre as duas empresas a 

Administração do Distrito 

Urbano da Bela Vista já 

beneficia do serviço de 

Internet há 1 ano, facilitando 

os trabalhos efectuados 

naquela instituição, segundo 

fez saber a técnica jurídica 

da administração, Júlia 

Domingos.

Por acaso a Internet 

que usamos é óptima e 

não temos motivos de 

queixa. A Administração 

da Bela Vista agradece 

pela implementação desde 

serviço porque facilita imenso 

na elaboração dos nossos 

serviços diários”.

Por sua vez, a 

Coordenadora do quarterão 

B do Distrito Urbano da Bela 

Vista, distrito do Zango, 

Maria Feijó, acredita que a 

visita efectuada, permitirá 

a expansão do serviço de 

Internet naquela zona, com 

maior rapidez.

Aguardamos ansiosos 

pela expansão do serviço 

de Internet no quarterão B 

do distrito urbano da Bela 

Vista em particular e na 

Centralidade do Zango 8000 

em geral, uma vez que já 

se implementou na escola 

primária nº6082 e porque 

a Internet é um elemento 

muito importante para o 

desenvolvimento pessoal e 

social da zona. 

A centralidade do 

Zango 8000 é um projecto 

habitacional desenvolvido no 

Município do Icolo e Bengo, 

Distrito do Zango 5. Foi 

concebido para albergar uma 

população estimada em 48 

mil habitantes, que ocupam 

os 8 mil fogos.

A Escola nº6082 é um 

dos 8 equipamentos sociais 

da centralidade, que inclui 

cinco jardins-de-infância, 

quatro escolas primárias e 

três secundárias.
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Escola do zango 8000 beneficia de 
Internet da Angola Telecom

Os alunos da escola 

primária nº6082, localizada no 

distrito do Zango 5, município 

de Icolo e Bengo, beneficiam, 

actualmente de Internet 

fornecida pela Angola Telecom, 

através de uma biblioteca digital, 

inaugurada, pelo Ministro das 

Telecomunicações, Tecnologia 

de Informação e Comunicação 

Social, Mário de Oliveira, em 

Dezembro de 2022.

Com esta biblioteca 

equipada com 15 computadores 

ligados à Internet e 

bibliografia diversa, os alunos 

poderão investigar de forma 

gratuita conteúdos para o 

enriquecimento de trabalhos 

escolares e não só.

A inauguração da 

biblioteca enquadra-se no 

projecto Angola Digital, para 

o aumento da info-inclusão 

no sistema de ensino no país, 

por via das tecnologias de 

informação e comunicação.

Durante a actividade, o 

ministro das Telecomunicações, 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação Social, Mário de 

Oliveira, declarou que a iniciativa 

constitui um desafio que será 

implementado, anualmente, em 

escolas e outros lugares públicos 

para aumentar a literacia digital 

da população.

“A inauguração, numa 

escola primária, visa preparar as 

crianças para o uso racional da 

Internet, alertando-as sobre os 

perigos do uso descuidado desta 

ferramenta”, ressaltou.

Por sua vez, o Presidente 

do Conselho de Administração  

da Angola Telecom, Adilson 

Miguel dos Santos, disse que 

a escola é a primeira de muitas 

outras que serão implementadas 

em várias zonas do país, 

permitindo o aumento da info-

inclusão das crianças.

“é mais um marco que 

abraçamos no âmbito da 

responsabilidade social, não é 

a primeira vez, é um programa 

bom particularmente para uma 

escola como esta que conta 

também com o ensino para 

crianças com necessidades 

especiais. Esperamos que 

esta nossa iniciativa permita 

o aumento da informação e 

da info-inclusão dos alunos”, 

concluiu.
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Angola Telecom coopera com o INAC 
para cancelamento de despesas

Angola Telecom 

promoveu, em Dezembro de 

2022, nas suas instalações, 

um encontro com o Instituto 

Nacional da Criança (INAC), 

com o objectivo de cancelar 

as despesas do número 

15015 do SOS, linha de 

denúncia do instituto.

Segundo o 

Administrador Executivo 

para o pelouro de Logística 

e Infraestrutura da Angola 

Telecom, António de 

Mascarenhas “esta acção 

enquadra-se no âmbito da 

responsabilidade social 

da empresa. Decidimos 

também tomar esta decisão 

porque queremos fazer 

parte do grande esforço do 

governo em participar no 

combate da violência contra 

a criança”.  

Por sua vez, o director 

geral do Instituto Nacional 

da Criança (INAC), Paulo 

Kalessi, fez saber que a 

linha de denúncia SOS 

contava com um custo 

de aproximadamente 

um milhão de kwanzas/

mês, valor que poderá 

ser aplicado em outras 

despesas, na instituição.

A linha 15015 do SOS 

Criança do Instituto Nacional 

da Criança, funciona desde 

16 de Março de 2020.
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Os trabalhadores da 

Angola Telecom do sexo 

masculino, sedeados em 

Luanda, beneficiaram de 

uma consulta de prevenção 

do Cancro da Próstata, em 

Novembro de 2022, na sala 

de conferências do edifício 

sede da empresa.

A acção promovida 

pelo centro médico Working 

Healthy and Safely (WHS), 

no âmbito da efeméride 

Novembro Azul, permitiu a 

consulta de triagem, medição 

de tensão e glicemia, bem 

como o preenchimento de 

um questionário clínico para 

pesquisa da próstata.

Os trabalhadores 

da Angola Telecom que 

aderiram a campanha, 

sentem-se satisfeitos com 

a acção como é o caso do 

técnico, Alberto Costa que 

disse “A saúde é vida logo, 

quanto mais frequente for 

o controlo do nosso estado 

de saúde melhor, porque 

assim, evitamos a evolução 

de algumas eventuais 

patologias”.  

A consulta abrangeu 

também as mulheres, com 

a realização de rastreios 

primários (triagem, medição 

de tensão e glicemia) para a 

consulta de ginecologia, como 

é o caso da técnica, Olinda 

Fernandes, que declarou 

“Estou satisfeita com o 

resultado obtido, esta é uma 

acção que devia acontecer 

com mais frequência porque 

não temos o hábito de fazer 

consultas periodicamente e 

sabemos que existem famílias 

que possuem algumas 

doenças hereditárias como 

por exemplo a diabetes.” 

O médico de Urologia e 

de Ginecologia e Obstetrícia 

do centro médico acima 

citado, Vladimir Barsukov, 

disse ser importante que 

se faça frequentemente 

as consultas, com vista a 

diagnosticar precocemente a 

doença.

“Durante os últimos 

cinco anos, a Organização 

Mundial da Saúde determinou 

o Cancro da Próstata como 

uma patologia que ocupa o 

terceiro lugar na frequência 

dos casos malignos na 

oncologia. Infelizmente, 

nos últimos anos, o cancro 

da próstata já não tem 

idade determinada para 

se manifestar porque é 

diagnosticado em pessoas 

com menos de 50 e 60 anos.

O conselho que deixo 

é que as pessoas façam 

periodicamente consultas 

com médico de urologia e 

evitem apanhar as doenças 

sexualmente transmissíveis”, 

disse.

Funcionários da Angola Telecom beneficiam 

de consulta de prevenção de doenças 
Angola Telecom coopera com o INAC 
para cancelamento de despesas
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Palestra sobre a radiação não 
ionizante seu impacto na saúde 

Fadiga, distúrbios de 

sono, falta de concentração, 

stress, ansiedade, problemas 

visuais, dores de cabeça, 

sensações de queimadura e 

formigamento nos tecidos 

do coração, são alguns 

sintomas de referência da 

radiação não ionizante, 

proferidos pelo engenheiro, 

António Sercal, durante 

a palestra subordinada 

ao tema a radiação não 

ionizante seu impacto na 

saúde dos trabalhadores da 

Angola Telecom.

Na palestra que 

decorreu em Novembro de 

2022, na sede da Angola 

Telecom, António Sercal, 

que definiu a radiação não-

ionizante como a radiação 

electromagnética que não 

possui energia suficiente 

para ionizar a matéria, 

avançou também que, “as 

pessoas com índice de 

massa corporal acima da 

média tende a aumentar 

a taxa de absorção da 

radiação, aumentando 

a agitação térmica de 

átomos o que poderá 

provocar morbidades não 

especificadas”.

Para minimizar 

os sintomas acima 

mencionados, segundo o 

palestrante, as empresas 

devem primar pela 

segurança dos trabalhadores 

no que diz respeito ao 

material de segurança e 

equipamentos de trabalho.

“As pessoas que 

lidam directamente com 

materiais que geram 

radiação não-ionizante 

devem usar equipamentos 

apropriados como coletes, 

capacete, botas, entre outros 

e efectuar consultas de 

rotina devido as morbidades 

apresentadas”, recomendou.
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Directora do GPRMALS visita 
Angola Telecom

A Directora do 

Gabinete Provincial dos 

Registos e Modernização 

Administrativa afeto ao 

Governo Provincial da Lunda 

Sul, Joaquina das Dores 

Benvinda Firmino, efectuou 

uma visita, em Outubro de 

2022, as instalações da 

Angola Telecom.

Tendo sido 

acompanhada pelo chefe 

de Departamento de 

Tecnologia de Informação 

e Comunicação, João 

Cangahi, a nova directora 

do gabinete acima citado, 

mostrou-se satisfeita com o 

estado das infraestruturas 

da Angola Telecom.

A visita enquadrou-

se no âmbito da 

apresentação dos novos 

membros de direcção do 

Gabinete Provincial dos 

Registos e Modernização 

Administrativa do Governo 

Provincial da Lunda Sul.
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Lar de acolhimento 1 de Dezembro 
beneficia de sopa solidária 

Mais de 120 crianças 

do Lar de acolhimento 1 

de Dezembro na Cidade 

de Saurimo, Lunda Sul 

beneficiaram de sopa 

solidária, numa iniciativa 

filantrópica da Direcção 

Provincial da Angola 

Telecom na Lunda Sul, que 

visa minimizar a carência 

alimentar e fomentar a 

fraternidade em época 

natalícia.
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Lar de idosos no Moxico beneficia de sopa 

No âmbito da 

responsabilidade social da 

Angola Telecom, a Direcção 

Provincial da empresa no 

Moxico, ofereceu sopa 

solidária ao Lar da 3ª 

Idade Rainha Nhakatolo 

Chissengo, em Dezembro de 

2022.

A directora da Direcção 

Provincial da empresa no 

Moxico, Edith Linguai, disse 

que “para não estarmos de 

fora, dentro daquilo que é a 

responsabilidade social da 

empresa, a direcção decidiu 

prestar solidariedade ao lar, 

entregando sopas. É sempre 

bom dar um carinho aos 

nossos idosos, visto que é o 

caminho para todos nós”  

O lar Rainha Nhakatolo 

Chissengo está localizado 

no bairro Social e conta com 

70 idosos.
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Cliente em 

Viana satisfeito com 

a Internet da Angola 

Telecom 

O cliente da 

Angola Telecom, no 

município de Viana, 

província de Luanda, 

Adilson Famorosa, 

mostra-se 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 

mais de 6 anos. 

Em que zona da 

província vive?    

Vivo no município 

de Viana, província de 

Luanda.

Qual é o serviço 

que usa?          

Uso o serviço de 

Internet.   

Está satisfeito 

com o serviço que usa?     

Sim, estou 

satisfeito com o serviço 

de Internet. 

Qual é a vantagem 

que vê ao usar o serviço 

da Angola Telecom 

comparado com as 

outras redes?

A vantagem que 

vejo é que a Internet é 

ilimitada.

Cliente do Kilamba 

Kiaxe feliz com os 

serviços da Angola 

Telecom

O cliente da Angola 

Telecom residente no 

Município do Kilamba 

Kiaxi, Edgar Baptista, 

mostra-se feliz 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.

Qual é o serviço que 

usa?

Uso os serviços de 

Internet e de Telefonia.

Gosta dos serviços 

que usa?

Sim, estou feliz 

por usar os serviços 

da Angola Telecom 

e passarei a usar 

também na minha 

empresa, localizada na 

Centralidade do Capari.

Entrevistas com Clientes 
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Cliente de Viana 

gosta da Internet da Angola 

Telecom 

O cliente da Angola 

Telecom, no município 

de Viana, província de 

Luanda, César Zemba, 

gosta do serviço de Internet 

comercializado pela 

empresa.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há mais de 1 ano.  

Em que zona da 

província vive?    

Vivo no município de 

Viana, província de Luanda.  

Qual é o serviço que 

usa?          

Uso o serviço de 

Internet.           

Gosta do serviço que 

usa?     

Sim, gosto.

Cliente de Viana 

satisfeita com a Internet da 

Angola Telecom

A cliente da Angola 

Telecom residente no 

Município de Viana, Piedade 

Muabi, está satisfeita com o 

serviço de Internet que usa 

na sua zona.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há mais de 1 ano.

 Qual é o serviço que 

usa?

Uso o serviço de 

Internet.

Está satisfeita com o 

serviço que usa?

Sim, estou satisfeita 

com o serviço que uso.

Que vantagens vê em 

usar o serviço da Angola 

Telecom comparado com as 

outras redes?

A vantagem que 

vejo está na ilimitação do 

serviço.

Qual é o conselho que 

deixa as pessoas que não 

usam o serviço?

Aconselho as pessoas 

a aderir.
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Cliente em Viana 

gosta do serviço de Internet 

da Angola Telecom

O cliente da Angola 

Telecom residente no 

Município de Viana, 

Agostinho Secuma, gosta 

do serviço de Internet 

comercializado pela 

empresa.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há mais de 1 ano.

 Qual é o serviço que 

usa?

Uso o serviço de 

Internet.

Gosta do serviço que 

usa?

Sim, gosto do serviço 

que uso.

Que conselho deixa 

as pessoas que não usam 

os serviços da Angola 

Telecom?

Aconselho as pessoas 

a aderirem porque os 

serviços são bons e só 

usando verão os benefícios.

Cliente em Luanda 

gosta do serviço de 

telefonia da Angola 

Telecom

O cliente da Angola 

Telecom, residente no 

município de Viana, 

província de Luanda, 

Domingos Cardoso, gosta 

do serviço de telefonia 

comercializado pela 

empresa.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom? 

Sou cliente da Angola 

Telecom há mais de 10 

anos.

Qual é o serviço que 

usa?

Uso o serviço de 

Telefonia.

Gosta do serviço que 

usa?

Sim, gosto.

Que vantagens vê em 

usar o serviço da Angola 

Telecom comparado com as 

outras redes?

A vantagem que 

vejo está na ilimitação do 

serviço.

Qual é o conselho que 

deixa as pessoas que não 

usam o serviço?

O conselho que deixo 

é que usem os serviços da 

Angola Telecom porque são 

bons.
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HÁ MAIS DE 30 ANOS
A LIGAR ANGOLA
AO MUNDO
E AO FUTURO


