
empresa com energia e dedica-

ção, consequentemente no fim 

dia quem sai satisfeito, são os 
clientes que com cuidado esco-

lheram os serviços e produtos 

da Multitel. 

A Multitel tem vindo a 
preparar a sua estrutura 

organizativa e a dotar-se 
das condições competiti-

vas necessárias para 

garantir uma oferta de 
produtos e serviços que 

atendam as exigências do 

mercado, e a proporcionar 
uma oferta de 

soluções que 
acompanhem a 

evolução tecno-

lógica. 

Sr. Esanjo e  Sra. 

Daniela 

Persuadindo os 

nossos clientes  a 

comprarem os 

nossos produtos e 

serviços na sede 

da Maianga. 

 

Sr. Vita e Sra. Lúcia  na contabilidade  

na sede do BPC 

Quando pessoas inteligentes, 

criativas se reúnem, os resul-

tados podem ser surpreenden-
tes e as oportunidades ilimita-

das.  

Lindo sorriso de Sra. Clementina e 

Sra. Graça na área técnica na sede do 

BPC 

Nós empenhamo-nos ardua-

mente, mas também valoriza-
mos equilíbrio entre o trabalho 

e a vida pessoal, e cada um de 

nós define o que isso significa. 
Então porque não explorar o 

que fazemos, onde fazemos, e 

como é realmente  a vida na 

website da Multitel?  

Sra. Helga conferindo as facturas e 

Eng.º Francisco  analisando o sistema 

da Maianga 

 

Uma equipa dinâmica e centra-
da atingir os objectivos da 

Eng.º Garcia no seu escritório da sede de 

Maianga 

 

Contamos com um quadro técnico 

composto por profissionais com 

formação e experiência comprova-
da no mercado, que inclui, enge-

nheiros e consultores com forma-
ção superior em Web/TI e Teleco-

municações, além das especializa-

ções, a que acresce o know How, a 
vasta 

experiên-

cia e a 
capacidade 

de suporte 
disponibili-

zada pelos 

nossos 
funcioná-

rios. 

Divirtam-se 

e tenham uma boa leitura. 

Bárbara do Nascimento 

Carta da Editora:  O sorriso Mult i tel  

Coisas surpreendentes acontecem aqui. . .   

Mensagem do Director Geral 
Caros Colaboradores e amigos 

Hoje é um dia especial para a 

nossa empresa. Hoje é editado 

o número 1 do “Boletim Multi-

tel”. O Boletim tem como objec-
tivo principal, tornar a família 

Multitel mais próxima, porque 

mais informada. A partilha de 

informação, o melhor conheci-

mento dos que todos os dias 
aqui trabalham, permitirá que 

os elos da nossa cadeia rela-

cional sejam cada vez mais 

fortes e solidários. Este meio 

de Comunicação Interno pre-
tende ser um espaço de infor-

mação e lazer, onde todos 

poderão colaborar, sugerir, 

publicar as suas “estórias”, 

falar dos seus hobbis, lançar 
desafios, mostrar as suas 

habilidades. O Boletim será 

publicado mensalmente e terá 

como responsável editorial a 

Bárbara do Nascimento, que vê 

aqui concretizada uma das 
sugestões e desafios que 

lançou à Direcção Geral. 

O Boletim estará disponível 

através do site da empresa, 

onde poderão fazer o seu 
download. 

Ficamos a aguardar os vosso 

contributos. Obrigado 

Boletim da Multitel 
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Comunicar é servir, por isso 

existimos! 



06/10/2010 

A Multitel capacita o seu capital intelectual 

“funcionários” para realizar o seu pleno potencial.  
É um privilégio citar que os trabalhadores da área 

técnica, pessoal da instalação e o pessoal que 

mantém os serviços apôs a venda, estão todos de 

parabéns pelo empenho, dedicação e exigências 

do seu trabalho. 

Conseguir isso requer grandes pessoas que são 
dedicadas, criativas e energéticas, e que possuem 

os seguintes valores:  

 Integridade e honestidade 

 Respeito pelos clientes, parceiros e tecno-

logia 
 Disposição para assumir grandes desafios 

e vê-los através de auto-crítica  para 
melhorar, questionando e comprometidos 

com a excelência pessoal e auto-estima 

 Responsáveis por compromissos, resulta-

dos e qualidade aos clientes, accionistas, 

parceiros e funcionários. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng.º Davide, Eng.º Serra e Eng.º Robalo         Sr. Francisco na configuração do computador de Delfina na 

instalações de Viana         Tesouraria    

             

             

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área técnica na sede da Maianga com sorriso muito acolhedor ; Sr. Helder Francisco, Sr. Helder Augusto e  Na sede de Viana encontramos o Sr. Francisco na área técnica 

Sr. Yanga Neves        

Departamento: Área Técnica 



 

 

Eu entrei como segurança quando era 
Angola Telecom. Na criação da Multitel 
passei  
ocupar o cargo de Estafeta e a trabalhar 
no arquivo com esperança de aprender 
mais e desenvolver.   

Trabalhador destacado. 

Sr. Francisco António Benguela 

 
6-Qual foi momento positivo que mais 

1-Quando é que começou a trabalhar 
na Multitel? 

No  dia 27 de Julho de 1999. 
 

2-Quais foram os desafios que encon-

trou na Multitel? 

Os desafios foram vários, as  Direcções 
que passaram, sempre lutaram para o 
desenvolvimento da empresa. 
 
3-O que é que mais o surpreendeu 

desde que começou a trabalhar na 

Multitel? 

O que mais surpreendeu-me, foi quando 
consegui o emprego na Multitel na altura 
TP Angola com a Direcção do falecido Sr. 
Diamantino Monteiro, eu  tinha a função 
de Segurança. 
 

 4-Qual é o ambiente de trabalho? 
Considero bom, e espero que  continue de 
tal forma 
 
5-Diga-nos o percurso que teve na 

Multitel? 

o marcou? 

Foi o aumento dos clientes, e de trabalha-
dores 
 7- Qual é seu passatempo? 

Jogar cartas 
 
8-Qual é o seu prato preferido? 

O meu prato preferido, é funge de milho 
com galinha de muamba de gimguba 
 
 9-Gostaria de deixar uma mensagem 
final aos seus colegas? 

Quanto a mensagem, acho que devemos 
sempre nos esforçar para atingirmos o 
profissionalismo, apreender mais e 
partilhar o nosso conhecimento.  Ter um 
bom relacionamento com todos os cole-
gas. 
 

10-Qual é o seu sonho?  

Gostaria de poder continuar os meus 
estudos, Formação profissional em 
Telecomunicações. 
 
06/10/2010 

Entrevista 

Rua Afredo Troní 

Edíficio BPC 

14 Andar 

Caixa Postal 5937 

Luanda Angola 

Tel: 244 398 228 

Fax: 222 337 137 

www.multitel.co.ao 

barbara.nascimento@multitel.com 

O esforço primando pela pontualidade 

que tem vindo aperfeiçoar nos últimos 
meses tem contribuído para melhor  

aproveitamento do tempo. 

A Multitel tem o prazer de reconhecer o 

trabalhador desta edição que tem feito um 

esforço enorme para manter a sua pontua-

lidade e com dedicação tem mostrado 

consistência em cumprir as exigência no 

seu trabalho. 

 

O senhor Benguela está de parabéns. Com 

agilidade, força e determinação podemos 

alcançar resultados.  

A combinação de energia e inteligência, 

assim como o equilíbrio entre a razão e a 

emoção são fundamentais para o sucesso. 

É uma sensação extremamente agradável 

chegar ao fim de uma etapa com a cons-

ciência do dever cumprido.  

 

Quando equilibramos o trabalho com a sua 

vida fora do trabalho, tornando-se mais 

fácil de trabalhar remotamente e gerir o 

seu tempo. Entendemos que você goste 

esforçar-se mais e fazer um trabalho 

melhor, se você também tem uma vida 

plena e gratificante. 

 
Sr. Benguela Parabéns 

Reconhecimento da Mult itel  



Factos 

Colesterol 
Sabias que:   Podes levar uma vida normal 
se conseguires balancear o colesterol. 
 

Prevenção: Usando a beringela reduz o 
nível do colesterol. 

 

Ingredientes: 1 beringela, 1 litro de agua , 2 

limões. 
 

Modo de preparar: Lavar com a casca, 

fatiar a beringela acrescentando 1 litro de 

água e deixar de molho durante a noite num 

recipiente de vidro (não usar inox ou plásti-
co), no dia seguinte coar e colocar numa 

garrafa e acrescentar o sumo de dois 

limões; beber durante ao dia aquele litro de 

água , repetir durante um período de apro-

ximadamente 30 dias. 
 

 

 

 

O Mundo dos  oceanos 

Sabia  que :  A  terra  é  muitas  vezes  

chamada de  p laneta  azu l  porque  

mais  de  do is  terços  de  sua  s uper-

f íc ie  é  coberta  por  água.  A  maior  

parte  dessa água é  encontrada nos  

oceanos .  

Em a lguns  lugares .  Os  oceanos  são 

o  lar  de  mi lhares  de  mi lhões  de  

an ima is  e p lantas .  

 

LIVRO BRANCO DEVE SER ACTUALIZADO 

Seminário discute quadro normativo 

da área das tecnologias de informação 

o  ministro das Telecomunicações 

e Tecnologias de Informação defendeu dia 29 de Setembro 

de 2010 em Luanda, um quadro 

normativo que potencie o desenvolvimento 

social e a prosperidade económica 

do país. 
 "É imperioso um novo documento 
que estabeleça os limites, direitos, 
obrigações e deveres para que o 

mercado das comunicações e tecnologias 

de informação possa desenvolver-se 

em harmonia com os objectivos 
definidos pelo Executivo", 

O seminário analisou o novo quadro 

normativo do sector das tecnologias 

de informação e comunicação para 

o período 20 10-20 15. 
O ministro afirmou que a explosão 

dos serviços de comunicação e 

informação trouxe a necessidade de . 

actualizar o Livro Branco das Telecomunicações, 

aprovado, em 200 1, pelo Conselho de Ministros. 
Tem como objectivo: 

 Estimular o desenvolvimento da Sociedade da 

Informação em Angola; 

 Incentivar o desenvolvimento Socioeconómico; 

 Erradicação da pobreza em Angola; 

 Promover a coordenação e articulação entre os 

diversos actores responsável pelo desenvolvi-

mento; 

 Promovendo a racionalização de recursos e a 

maximização do seu impacto; 

 Utilização das melhores tecnologias; 

 Melhorias dos os indicadores de referencia do 

Sector das TIC e 

 Reforço da sua posição geoestratégica e geopo-

lítica. 

 

O livro Branco para as Tecnologias de Informação e Comu-
nicação contém as orientações estratégicas para o  

 desenvolvimento sustentável do Sector das TIC em 

Angola e os principais eixos de actuação que as concreti-
zam.  A sua estrutura lógica está suportada em:  

 Pilares de Actuação, que constituem os 

principais motores de desenvolvimento e 

objectivos estratégicos das TIC para concreti-

zar os desafios de modernização e desenvolvi-

mento do Pais; 

 Pilares de contexto, que constituem as varias 

áreas de suporte aos pilares de actuação, 
permitindo que os objectivos estratégicos do 

Governo sejam concretizados. 

 
L I VR O  B R A N C O  D AS  T E C N O L O G I A S  D E  I N F O R M AÇ Ã O  

E  C O M U N I C A Ç Ã O  2 0 1 0 - 2 0 1 5  

 

. 

 

Para Rir 

Confusão natural 

 

Um cliente entra numa pastelaria: 
-Quero um  muskoglossavitzakaski com 

cogumelos… 

A vendedora: 

-Um muskoglossavitzakaski… com quê? 

 

Frase para pensar:  
 

“Todo poder vem de dentro e está, por-

tanto, sob o nosso controle.” 

 

Robert Collier 


