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 COMUNICAR É SERVIR, POR ISSO EXISTIMOS…  TAMBÉM NESTA EDIÇÃO: 
 

Mensagem 
da Editora 

Saudações Caros leitores...  
Chegamos no segundo semestre do 
ano, e viemos dar-vos a leitura da 
edição nº 24  
do nosso “Boletim Multitel”.  
 
Aproveitomos o ensejo para dar as 
boas vindas aos recem admitidos a 
esta grandiosa familia. 
 
A nossa missão é comunicar e 
espelhar as mais diversas 
informações e novidades. 
 
Neste boletim trazemos as nossas 
participações em algumas 
actividades a FIB (Feira 
Internacional de Benguela) pela 5ª 
vez consecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 1º Fórum Telecom do Jornal 
Expansão e a 33ª 
Feira de Negócios angolana (FILDA) 
bem como algumas novidade da 
Multitel e do mundo Tech. 
O nosso elemento diferenciador é a 
qualidade e fiabilidade mas 
para que isso aconteça o nosso 
desempenho com qualidade, 
profissionalismo e rigor no 
cumprimento das nossa funções é 
essencial. 
Desejo a todos, uma excelente 
leitura e que possam compartilhar o 
que acharam do novo boletim. 
 
Façam uma boa leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Mensagem da Editora. 
 (Página 1) 

2. Multi-News sobre o sector 
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Foi no final da tarde de ontem (12/09) que, em pleno 
Steve Jobs Theater, aconteceu mais uma Keynote da 
Apple. Com o fulgor que lhe é reconhecido, Tim Cook e a 
sua equipa revelaram todas as novidades que a empresa 
veio a preparar ao longo do último ano. 

O foco foi sem dúvida o novo iPhone X, até porque marca 
o décimo aniversário do icónico equipamento da Apple, 
mas a empresa de Cupertino apresentou muitas outras 
novidades interessantes. Além do iPhone X foram 
também apresentados os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, 
o novo Apple Watch 3 e muito mais. 
 
https://pplware.sapo.pt/apple/reveja-apple-apresentou-keynote/ 

Chegou o tão esperado iPhone 
X 

Para comemorar os 10 anos de iPhone, a Apple 
apresentou o iPhone X (pronunciado “Ten” = dez). Tal 
como os rumores indicavam, o novo iPhone apresenta um 
ecrã OLED Super Retina Display, com uma espantosa 
densidade de píxeis (458ppi) e que ocupa o ecrã todo. 
Além disso, conta com a tecnologia True Tone, que ajuda 
a balancear a cor branca e que já estava disponível em 
alguns iPads. 
Não tem botão “Home”. Para desbloquear o iPhone X é 
necessário usar uma nova tecnologia chamada Face ID e 
que possui o sistema True Depth, localizado na parte da 
frente do Smartphone. Este sofisticado sistema usa redes 
neurais e algoritmos de Machine Learning para processar 
o reconhecimento facial. Além disso, este sofisticado  

 

 

 

 

 

sistema usa uma secção do processador A11 Bionics, 
chamada Secure Enclave, para guardar as configurações do 

Face ID. 

 

A Samsung deu a conhecer ao mundo, de forma oficial, os 
seus novos smartphones topo de gama. A evolução face 
aos seus antecessores é de tal forma impactante que as 
expectativas estão muito elevadas. 
Os novos Samsung Galaxy S8 e S8+ vêm definitivamente 
marcar o futuro. O design é uma ruptura completa com 
aquilo que a marca tinha vindo a apresentar nos últimos 
anos, a interface de utilizador recebeu uma nova 
imagem, mais limpa e mais moderna, e foi acrescentada 
nova tecnologia àquela que já era uma das melhores do 
segmento móvel. Qual deles prefere? Deixe a sua opinião 
na nossa página 

https://pplware.sapo.pt/analises-2/os-novos-samsung-galaxy-s8-s8-ja-
chegaram-ao-pplware/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-News | Sobre o sector 
 [Wilder Douki] 
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FEIRA INTERNACIONAL DE BENGUELA (FIB) 

A Multitel esteve presente 

na pela 5ª vez consecutiva, 

na Feira Internacional de 

Benguela (FIB). 
Com Filial naquela província desde 

2012 com soluções de Internet e 

dados, este ano a empresa 

apresentou a nova imagem 

Institucional e os projectos de 

expansão de soluções de internet 

empresarial para as províncias do 

Huambo, Lubango e Malanje. 

O evento aconteceu na terra das Acácias 

Rubras de 17 a 21de Maio. A Feira decorreu 

de 17 a 21 de Maio, o acto de abertura foi 

presidido pelo governador provincial, 

Isaac dos Anjos, contou com a presença 

de empresas de telecomunicações, 

construção,agro-industriais, pescas, 

electrónica, moda, mecânica e prestação 

de serviços, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
MULTITEL MARCOU PRESENÇA NO FÓRUM 
TELECOM 

O evento foi organizado pelo renomado 
Semanário Expansão. A empresa 
apresentou neste evento as 
soluções de internet e Dados integradas. 
O fórum ocorreu no dia 19 de maio 
do corrente ano no HCTA-Talatona. Reuniram-se 
autoridades, empresários, gestores, quadros superiores, 
académicos, consultores e outros agentes num amplo 
debate sobre o sector das tecnologias de informação e 
comunicação em Angola visando apontar caminhos, 
sugerir medidas de politica e acções que contribuam para 
a afirmação no país de empresas sustentáveis criadoras 
de emprego e geradores de riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA INTERNACIONAL DE LUANDA (FILDA) 

Multitel apresentou na 33ª edição da Filda 

soluções de internet para empresas de 

todas dimensões e a nova imagem 

institucional.  
 

Presente em Benguela desde 2012, 
a Multitel expandiu este ano a sua 
representação através dos nossos 
agentes nas províncias do Huambo e 
Malanje. Estão disponíveis soluções e serviços 
4G-LTE nestas províncias já desde Maio 
do corrente ano. 

 

 

Multi-News 

Sobre nós 
 [Iene Gama 
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Multi-Entretenimento 
 [Wilder Douki] 
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Ajude-nos a manter a nossa reputação, envie as suas sugestões para 
sugestões@multitel.co.ao 

Direcção: António Geirinhas/ Edição; Iene Gama (iene.gama@multitel.co.ao)  

Mauro Isaac (mauro.isaac@multitel.co.ao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 

 

 

Curte e Compartilhe! 

 

TAMBÉM ESTAMOS NO 
FACEBOOK E LINKD 
IN!!! VISITE A NOSSA 
PÁGINA E 
COMPARTILHE COM 
OS SEUS AMIGOS.   

 

Ajude-nos a manter 
a nossa reputação, 
envie as suas 
sugestões para as 
próximas edições do 
Boletim em 
sugestoes@multitel.co.
ao 

Direcção: António Geirinhas/ 

Edição: Iene Gama 
(iene.gama@multitel.co.ao),  

Wilder Douki 
(wilder.douki@multitel.co.ao                                                                                              

Para estar a par dos 
eventos culturais e 
de entretenimento 
visite 
http://banda.sapo.ao 

                                                                                                                                                                                                                            

O meu cantinho Profissional 
 [Wilder Douki] 

 

Nome: Iene Dendelau Gama 

Departamento: Gabinete Comunicação e Imagem.  

1 – Sobre o departamento (GCI)?  

R: GCI (Gabinete de Comunicação e Imagem), comunicação e 
imagem da Multitel. Com objectivo de alinhar toda a 
comunicação e imagem aos valores e missão da empresa, 
conceber, executar e acompanhar o plano de comunicação 
interna e externa da Multitel, apoiar a actividade comercial. 
Asseguramos as actividades de informação, imagem, marketing 
e divulgação em estreita articulação com as demais unidades 
orgânicas. 
 
2 - Qual é a importância do seu departamento para os 
colaboradores e Clientes?  

R: Quer nos domínios físicos, quer nos domínios digitais o GCI 
tem como objectivo corresponder à missão e valores e a 
estratégia do conselho de gerência (interna e externa). 

Do mesmo modo, disponibilizamos informação, a mais 
completa possível sobre as actividades da Multitel, os seus 
serviços e soluções. As vantagens competitivas 
comparativamente aos nossos clientes, procurando veicular 
esta informação dentro dos canais de comunicação mais 
eficiente para o nosso público-alvo.  
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