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TAMBÉM NESTA EDIÇÃO:

COMUNICAR É SERVIR, POR ISSO EXISTIMOS!

Editorial: Perspecivas para 2014

1. Multi-News sobre nós (pág.2)

Estamos todos de parabéns,
transitámos para 2014 com
excelentes resultados financeiros,
além de superarmos a margem de
EDBITA prevista. Nesta edição
damos a nova rede de comunicação
interna que já está implementada e
operacional. Vimos alguns dos
principais lançamentos do
Congresso de Comunicação móvel, e

2. Perfil do Funcionário
Caminhando há 4 anos com a
Multitel (Entrevista- (pág.3)
3. Notícias do sector (pág.4)
4. Entretenimento/ O meu
cantinho profissional (pág.5)
entrevistamos o nosso CR7. A
terminar poderão encontrar
algumas sugestões para relaxar
depois do trabalho e conhecer o
cantinho profissional da Eng.ª Joana
Dembe.
A editora: Iene Gama

“LEMBRO-ME QUE
CHAMAVAM-ME DE
MENINO DE RUA”
Não deixe de ler a entrevista com
Adelino Jupilo na pág.3

[Iene Gama]

1. Humildade, sempre ajuda, é

Parabéns!

uma característica pessoal e com
ela conseguimos atingir vários
objectivos

Hélder Dos Anjos / 02.02

2. Equipa, o trabalho de equipa é

Leonel Manuel Inácio / 12.02

tudo!

José Dos Santos Petrónio / 13.02

3. Objectivos, trabalhar com

João Camilo Miguel / 14.02.

foco nos objectivos do conselho de
gerência
Nome: José Diogo

Chefe de partamento rede Backbone
www.multitel.co.ao

Esanjo Muhongo / 09.02

Hilária Gonga Mateus / 15.02
Mauro Isaac / 24.02
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MULTI-news
Sobre nós

Como utilizar?
Basta inserir o seu ID e password no
log in, conforme registo no domínio
e estará ligado intranet.

[Iene Gama]

novas plataformas V-SAT e Wimax
da Multitel já se encontram em
Angola suportarão a comercialização
na região Sul de Angola ( Benguela,
Huambo, Lubango e Namibe).

Foto desta edição : TRABALHO SEGURO
Foto da passagem de cabo do cliente
HALLIBURTON _ BASE SONIL

Novas plataformas Wimax e
VSAT
As

Newsletter MULTINEWS

Este
meio de comunicação é dirigido aos
nossos clientes, parceiros e público
em geral. O objectivo da sua criação
é fornecer aos nossos clientes
informações das nossas actividades,
inovações, parcerias e os demais
clientes.

Multitel 15 anos

Já Chegou a intranet, a nossa rede de
comunicação interna!

O que é?
A intranet é uma rede de
computadores privada que assenta
sobre a suite de protocolos da
Internet, porém, de uso exclusivo de
uma determinada rede de uma
empresa.

www.multitel.co.ao

O que encontrar?
Desde documentos, campanhas,
fóruns, blogs, faz-se pedidos de
despesas, férias, regulamentos, etc.
Para quem se dirige e quando estará
disponível?
A intranet só pode ser acessada por
seus usuários ou colaboradores da
Multitel e já esta disponível para
todos os colaboradores que tenham
endereços no domínio da Multitel.

Celebramos este ano 15 anos de
existência no dia 5 do mês de Maio.
Vários eventos e actividades irão
acompanhar esta celebração. Esteja
a par das novidades que irão surgir!

Projecto em curso:
Intranet Multitel
De 14 de Março-Dezembro
2014.
Normas Multitel Em curso
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Caminhando há 4 anos
com a Multitel
[Mauro Isaac]

B.M Qual foi o momento mais marcante
para si desde que começou trabalhar na
Multitel?
A.J: O momento mais marcante para mim
foi certamente quando fui a província do
Huambo na fase de migrações do novo
Satélite Amos 5 e eu fiz neste dia 29
migrações de VSATs em menos de uma
semana, foi um grande desafio para mim
e do qual orgulho-me muito.

Nome: Adelino Jupilo
Cargo: Técnico de Supervisão
B.M Quando é que começou a trabalhar
na Multitel?
A.J: Já vão 4 anos desde que estou na
Multitel. Recordo-me que comecei a
trabalhar exactamente aos 10 de
Setembro de 2009.

B.M Diga-nos o percurso que teve na
Multitel?
A.J: Posso considerar-me um incrível
trabalhador da Multitel, tipo CR7.
Lembro-me que quando entrei na
empresa era para fazer parte da
facturação, e como na altura não tinha
muito trabalho como agora, fui
reclamando para que me dessem algo
para fazer, isso porque por natureza não
gosto
de
ficar
parado
(risos)

B.M Nestes 4 anos de trabalho, quais são
as dificuldades encontradas na Multitel?
A.J: Uma dificuldade foi quando fazia
parte da área de Facturação e Cobranças
e solicitei aos Chefes transferência para
a área Técnica, muitas foram as dúvidas
das minhas capacidades para trabalhar
com as plataformas da Multitel.
Contudo, foi-me dada a oportunidade e
surpreendi-os!
B.M O que é que mais o surpreendeu
desde que começou a trabalhar na
Multitel?
A.J: Surpreendeu-me muito ter ouvido
pela primeira vez o Dr. António Geirinhas
em uma das confraternizações a divulgar
sobre os projectos que a Direcção tinha
para a Multitel, e ao ver que tudo o que
foi salientado está a ser concretizado da
maneira que ele havia planeado, é de
admirar, acredito que isso não é para
qualquer um, mas sim para os fortes.
www.multitel.co.ao

Diecção Geral para ser transferido para
a área Técnica, depois do pedido ser
analisado e aceite pelos directores
colocaram-me no VOC (Centro de
Operações de VSAT) onde dei o meu
máximo para demonstrar confiança aos
chefes que lá encontrei. E com tantas
orações finalmente consegui chegar
até no NOC (Centro de Operações de
Rede) onde sempre desejei estar, e que
tenho sido muito feliz.
B.M Qual é o seu maior sonho?
A.J O meu maior sonho é ser um bom
Eng.º de Informática especializado na
área de Redes.

5 Razões para comer abacate:
• Faz bem a pele (ajuda a recompor a
barreira lipídica das peles secas, além de
serem emolientes, anti-inflamatórios e
cicatrizantes.
• Tem propriedades digestivas e
reguladoras da menstruação, o caroço, que
tostado e moído pode ser usado no combate
à diarreia.
• A fruta tem componentes capazes de
reduzir os danos causados no fígado por
doenças como a hepatite (que atinge cerca
de 1,5% da população mundial).
• Rico em gordura monoinsaturada, além
de bloquear o LDL, mantém os níveis do
HDL, colesterol bom.

B.M Em que departamentos já
trabalhou?
A..J: Passei pelo DRH, porque a Dona
Josefina disse-me que tem sempre algo
para fazer, também fui estafeta.
Lembro-me que chamavam-me de
menino de rua (brincando), isso porque
quase que eu não parava no escritório.
B.M O Jupilo ficou por aí?
A.J: Não fiquei por aí e no 2º ano da
Universidade fiz um pedido para à

• O abacate é também uma das maiores
fontes de glutadiona – um poderoso
antioxidante que, segundo estudos
americanos, bloqueia agentes
cancerígenos. Como tem muito potássio,
protege o organismo contra derrames e é
ótimo para quem faz atividade física
porque evita cãibras.
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A fabricante sul-coreana LG foi na
contramão dos concorrentes e fez
esse grande anúncio no evento. O
smartphone, que também funciona
como controle remoto universal
para diversos equipamentos, tem
tela de 5,5 polegadas, câmara de 13
megapixels, processador quad-core
(quatro núcleos) de 1,7 GHz e
conexão 4G.

2º Galaxy Note 8

Congresso Internacional
de Comunicação Móvel
2014

O Evento de definição de indústria
deste ano, o Mobile World Congress,
foi mais uma vez hospedado no
Mobile World Capital Barcelona, em
dois locais de classe mundial, Fira
Gran Via e Fira Montjuic. Estiveram
presentes mais de 85 mil
participantes de mais de 200 países.

Principal anúncio da Samsung no
evento em Barcelona, o Galaxy Note
8 chegará ao mercado para
concorrer com o iPad mini, da Apple.
Apesar do tamanho, também
funciona como telefone celular.

3º HTC One

3 Principais lançamentos
1º Optimus G Pro
O aparelho foi classificado pela
"Folha de S.Paulo" como "candidato
ao posto de melhor smartphone do
mercado". Tem tela de 4,7
polegadas, câmera HTC UltraPixel.
Ainda não há preço ou data de
lançamento mas estaremos atentos.
http://4gnobrasil.com.br
www.multitel.co.ao

4G Wimax: diferenças
para o LTE

A tecnologia 4G Wimax é muito
semelhante a LTE. Ambas as tecnologias
são baseadas no mesmo padrão
OFDMA, além das duas utilizarem o IP
(Internet Protocolo) como base. A
diferença está na forma como as duas
enviam os dados: enquanto o Wimax
utiliza o mesmo canal para receber e
enviar dados, o LTE separa a frequência
disponível em duas, uma apenas para
enviar e uma apenas para receber
dados.
O Wimax foi implementado com base
no padrão de redes sem fio IEE 802.16,
com o objetivo de levar acesso a uma
banda larga sem fio. O funcionando do
Wimax também é semelhante ao Wi-Fi,
mas com um alcance muito maior.
As redes 4G Wimax podem trafegar em
até 40 Mbps, com atualizações a
previsão é que chegue a até 1 Gbits. O
protocolo foi até apelidado de “Wi-Fi
com esteroides”, pois pode oferecer
uma maneira barata de levar conexão a
lugares onde a infraestrutura 3G ou a
cabo não chega, como as áreas rurais.
Isso acontece porque a tecnologia
possui uma área de cobertura muito
mais ampla, como a dos celulares, e
dispensa o investimento em
infraestrutura.
4gnobrasil.com.br

*A não se esquecer que todos os
colaboradores deverão abrir uma
conta alternativa no sapo.ao (nosso
parceiro tecnológico)
*Poderá aceder a conta da Multitel
a partir de qualquer lugar via
webmail.multitel.co.ao
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MULTI
Entretenimento
[Iene Gama]

O meu Cantinho profissional
Nome. Joana Josefina Dembe
Cargo: Responsável do Departamento de instalações e
projetos rede cliente
Sugestões:

Vá ao
Teatro

1. Sex. 20h30 /
Sáb. Dom 19h45
e 21h30,
Auditório Njinga
Mbande
Info: 924
568 206 /
2. Sáb. dom:20h00,
LAASP (Ex Liga
Africana)

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

1-Qual o departamento em que opera e há quanto tempo?
R: Bem, desde que entrei na Multitel há cerca de sete anos que estou na
Direção de Operações Técnicas, entrei inicialmente como estagiária no
Helpdesk, na altura estava no 4º ano do curso de engenharia e super animada
com a oportunidade dada.
2-Qual a importância do seu departamento para os colaboradores e
clientes?
R: O Departamento de Instalação lida com todas as solicitações de novas
instalações ou alterações de serviço a clientes. Geralmente os clientes enviam
as solicitações à Direcção Comercial, e eles enviam o pedido para nós. Depois
de analisada a solicitação faz-se o agendamento da mesma com o cliente e as
equipas de instalação avançam à posteriori conforme tiver sido combinado
com o cliente. Se for uma instalação mais complexa que exija um projecto,
desenha-se a mesma e discute-se com outros técnicos a nível da DOT e da
Direcção de Engenharia antes de ser implementado. O desempenho do
departamento como um todo acaba servindo também de indicador do
crescimento da empresa nalguns campos e por outro lado serve também de
interface entre o cliente e a empresa.
4 – Estamos no mês de Março e é uma mulher das Telecomunicações, quais
as suas motivações e desafios?
R: Felizmente o sector das telecomunicações em Angola continua a crescer
bastante, mas infelizmente o número de mulheres no ramo ainda é ínfimo,
acredito que tende a crescer uma vez que boa parte das mulheres deste século
já são mais activas, ousadas, pragmáticas, ambiciosas e determinadas a
conquistar áreas outrora consideradas exclusivamente “masculinas”.
Obrigada Joana Dembe!

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

www.multitel.co.ao

