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Comunicado de Imprensa 
MULTITEL Organiza Jantar Conferência alusivo aos 15 anos sobre “ 
Corporate Governance” Os principais desafios da gestão 
corporativa em Angola. 

Há 15 anos que a Multitel tem garantido serviços de telecomunicações de qualidade em 
Angola. A empresa de telecomunicações tem ligados na sua rede mais de 1600 centros 
empresariais em todo o País. Para celebrar esta trajetória que posiciona a Multitel na 
vanguarda do segmento, foi organizado um jantar conferência sobre os principais 
desafios do Corporate Governance no mercado Angolano. 

 

A noite comemorativa no Complexo Hoteleiro da Endiama decorreu no passado dia 20 
de Maio, contou com aproximadamente 80 pessoas entre eles entidades 
governamentais, clientes e parceiros da empresa. O CEO da Multitel Dr. António 
Geirinhas, no discurso de boas vindas sublinhou “ de uma empresa inicialmente focada 
em redes e em acessos, evoluímos para uma empresa focada nos colaboradores e no 
cliente para melhor compreendermos as suas necessidades e apresentar ao mercado 
soluções integradas e personalizadas de produtos e serviços com qualidade superior.  

Foram 5479 dias e noites a garantir telecomunicações de qualidade em 
Angola e de Angola para o mundo”.  
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O presidente do Conselho de Administração da Multitel, Eng.º Luís Todo Bom, 
agradeceu, emocionado, a estas pessoas que dão vida à empresa antes do início da 
conferência abordou o tema das parcerias estratégicas considerando que “a Multitel é 
uma parceria de sucesso entre um grupo empresarial português – a Portugal Telecom - 
e grupos empresariais angolanos – Angola Telecom, BCI e accionistas individuais. 

  

A razão deste sucesso é clara e objectiva: A Multitel adoptou desde a sua criação, os 
princípios básicos que devem nortear a constituição e gestão de uma aliança 
estratégica de matriz multicultural, nomeadamente: 

• A decisão estruturada, por parte da Portugal Telecom, de utilização de uma 
parceria empresarial no seu processo de internacionalização, para Angola, nesta área 
de negócio de serviços empresariais. 
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• O processo sistematizado e estruturado de análise, avaliação e selecção dos 
parceiros, em função dos objectivos da aliança e das características do mercado 
angolano. 

• A construção do “business plan” da aliança, tendo em consideração as 
características diferenciadoras do mercado angolano. 

• O desenho, organização e estrutura da aliança, garantindo o equilíbrio dos 
direitos e deveres dos vários parceiros, reduzindo os conflitos na gestão da aliança. 

• A integração da aliança em redes de cooperação empresarial, englobando 
universidades e institutos portugueses e angolanos. 

• Os processos de transferência do conhecimento entre a Portugal Telecom e a 
Multitel, mantendo-a no topo da inovação tecnológica e da competitividade no mercado 
angolano, justificando a existência do contrato de gestão.  

• O modelo de liderança e gestão da aliança desenhado de acordo com os 
objectivos e expectativas dos parceiros, procurando satisfazer as suas expectativas, 
assegurando o respeito pelas respectivas identidades culturais e garantindo o equilíbrio 
e a eliminação dos conflitos na gestão das pessoas. 

• Os mecanismos de controlo e avaliação da performance da aliança, com 
ajustamentos permanentes, de modo a garantir a sua sustentabilidade e a remuneração 
adequada dos recursos dos parceiros.  

 

Salientou ainda o orgulho pelo trabalho desenvolvido por todas as equipas de gestão 
ao longo destes 15 anos sublinhando que todos foram imprescindíveis para o sucesso 
da marca e que apesar dos desafios sempre apostaram firmemente na Multitel. 
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Além da apresentação sobre os desafios da governação corporativa em Angola, os 
convidados foram presenteados com uma recordação do aniversário. A noite ainda 
contou com uma exposição apoiada pela Multitel dos quadros dos “meninos pintores” 
um projecto de responsabilidade social do Centro de acolhimento Arnold Janssen. 
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Histórico – Sediada em Luanda, e com representação em Benguela, Lubango e 
Huambo a MULTITEL Serviços de Telecomunicações, Lda, é uma empresa angolana, 
presente no mercado desde 1999, está licenciada por um contrato de concessão para 
prestação do serviço de comunicação de dados de uso público outorgado pelo 
INACOM e tem como sócios principais a Portugal Telecom, a Angola Telecom e o BCI - 
Banco de Comércio e Indústria.  

É uma empresa cuja filosofia assenta numa relação profunda com cada cliente, por 
forma a entender as suas reais necessidades e de o apoiar na procura das soluções 
que melhor se adequam à evolução do seu negócio. 

Está fortemente empenhada na implementação de soluções de redes que contribuam 
para o sucesso dos seus Clientes posicionando-se no mercado Angolano como uma 
empresa de referência para a concepção, desenho, fornecimento e gestão de soluções 
de telecomunicações empresariais em Angola. 

Apoia-se numa equipa qualificada, dos quais 107 são nacionais e 3 estrangeiros com 
vasta experiência no ramo e está organizada numa estrutura flexível que permite um 
acesso fácil por parte dos clientes assim como uma capacidade de resposta rápida e 
eficiente. Em termos de desenvolvimento e capacidade tecnológica está também 
suportada pelo conhecimento, experiência dos seus sócios tecnológicos, que apoiam 
quando necessário, na estratégia do negócio, na evolução e no suporte tecnológico.  
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