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A Angola Telecom 

anunciou no mês de Julho 

de 2020, que decidiu 

cancelar o processo de 

subconcessão de exploração 

da sua licença móvel à 

empresa Angorascom 

Telecomunicações s.A, 

autorizado pelo governo 

angolano.

A decisão tem como 

base o “não cumprimento dos 

pressupostos técnicos legais 

na altura” e as limitações 

financeiras enfrentadas pela 

Angola Telecom, derivadas da 

pandemia da Covid-19.

Em Novembro último, o 

Governo angolano autorizou 

“excepcionalmente” a 

subconcessão do serviço 

móvel da Angola Telecom, 

empresa angolana de 

Telecomunicações, à 

empresa Angorascom 

Telecomunicações S.A.

Em conferência de 

imprensa, o Presidente do 

Conselho de Administração 

da Angola Telecom, Adilson 

dos Santos, sublinhou que 

no momento em que foi 

concebida a parceria, havia 

uma realidade, que foi 

alterada consideravelmente.

Num outro quadro, 

o gestor recordou que 

muitas operadoras de 

telecomunicações que 

prestam serviço no território 

nacional têm os serviços da 

Angola Telecom, fruto da 

estratégia da empresa que 

prima pela partilha de infra-

estruturas para continuar a 

estender a sua prestação a 

todas as capitais provinciais.

O presidente do 

Conselho de Administração 

da Angola Telecom defende 

que as empresas que 

pretendem apostar nas 

telecomunicações, não 

devem criar infra-estruturas, 

como anteriormente.

Sublinha que a aposta 

deve ser em meios já 

existentes, daí a importância 

das parcerias.

Na óptica do gestor, a 

ideia é que o novo investidor 

não invista mais em infra-

estruturas e redes, para 

chegar ao cliente final, mas 

aproveitar as já existentes 

criadas pelo Estado 

angolano para que mais 

pessoas tenham acesso 

à comunicação do mundo 

digital.

Disse ser necessário 

continuar a melhorar as infra-

estruturas da empresa que 

administra, a fim de se manter 

como a maior operadora de 

partilha. 

Angola Telecom cancela 
subconcessão da licença móvel
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Décio simões reais é 

cliente da Angola Telecom há 

dois anos e manifesta a sua 

satisfação pela utilização dos 

serviços de Voz e de Internet 

comercializados na gabela.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há 2 anos

Quais são os serviços 

que usa?

uso o serviço de 

Internet Fale & Navegue

gosta dos serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom?

Sim, gosto.

Em que zona da 

província é que vive?

Vivo em Amboim – 

Gabela

Que vantagens vê ao 

usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as outras 

operadoras?

A Angola Telecom tem 

preços baixos e o uso da rede 

por mais de um usuário.  

Filomena Maria de 

Oliveira Matos, é cliente da 

Angola Telecom na gabela, 

província do Cuanza sul, há 

dois anos. gosta dos serviços 

que usufrui. No seu entender a 

Angola Telecom tem os preços 

mais baixos do mercado, 

melhor qualidade e com 

trafego ilimitado.

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

sou cliente da Angola 

Telecom há 2 anos

Quais são os serviços 

que usa?

Uso o serviço de Internet 

Fale & Navegue 

gosta dos serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom?

Sim, gosto

Em que zona da 

província é que vive?

Vivo em Amboim – 

Gabela.

Que vantagens vê ao 

usar os serviços da Angola 

Telecom, em relação as outras 

operadoras?

Pratica preços mais 

baixos, os serviços têm melhor 

qualidade e apresentam 

trafego ilimitado.   

Os munícipes do Wako 

Kungo, província do Cuanza 

sul, têm aderido em massa à 

loja da Angola Telecom para 

adquirir os serviços de Voz 

e de Internet. A informação 

foi avançada em entrevista 

pelo director da Direcção 

Provincial da empresa, 

António Hossi.

A venda dos serviços 

de Voz e de Internet da 

Angola Telecom no município 

do Wako Kungo teve início 

recentemente. Qual é a 

adesão da população para a 

compra dos mesmos?

As vendas já tiveram 

início e a adesão da 

população tem sido positiva 

principalmente no que 

respeita a Internet.

E quanto a província 

do Cuanza sul no geral, 

como tem sido a adesão da 

população aos serviços de 

Voz e de Internet nesta fase 

de confinamento?

Nesta fase de 

confinamento, a adesão é 

maior devido a condicionante 

que se impõe “ficar em casa”. 

Posso dizer que nesta fase 

em que nos encontramos, a 

Internet da Angola Telecom 

está a liderar a preferência 

da população em termos de 

adesão.  

Munícipes do Wako Kungo aderem em 
massa aos serviços da Angola Telecom 

satisfação dos clientes com os serviços da Angola Telecom no 
Cuanza sul

06



Elias Valeriano é 
cliente da Angola Telecom, 
morador do bairro Calohombo, 
Província de Benguela. Está 
satisfeito com a Internet 
comercializada pela empresa 
devido ao fácil acesso, assim 
como ao preço praticado para 
a aquisição da mesma.

Há quanto tempo é 
cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há mais de 4 anos.
Quais são os serviços 

que usa?
O serviço da Angola 

Telecom que uso é o Fale e 
Navegue (ADSL).

E gosta dos serviços 
comercializados pela Angola 
Telecom?

Sim, gosto muito.
Em que zona da 

província é que vive?
Vivo no bairro do 

Calohombo.
Que vantagens vê ao 

usar os serviços da Angola 
Telecom, em relação as outras 
operadoras?

As vantagens são a 
facilidade ao acesso aos 
serviços, os preços acessíveis 
e os planos atractivos.  

A cliente da Angola 
Telecom em Benguela, Inácia 
Bacia, sente-se regozijada 
em usar os serviços 
comercializados pela Angola 
Telecom, na província.

Há quanto tempo é 
cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 
Telecom há seis meses

Qual é o serviço que 
usa?

Uso o serviço Fale e 
Navegue

 gosta dos serviços 
comercializados pela Angola 
Telecom?

Sinceramente, estou 
a gostar muito. Antes de 
aderir, não tinha ideia a julgar 
pelas informações recebidas 
sobre o serviço. Mas agora 

que estou a usufruir, estou 
a dar conta que não é o que 
pensava. É muito melhor.

Em que zona da 
província vive?

Vivo no bairro da Ceta 
antiga

Que vantagens vê ao 
usar os serviços da Angola 
Telecom, em relação as outras 
operadoras?

Tem preços acessíveis e 
sem limitação de downloads. 

 O director da Direcção 

Provincial da Angola Telecom 

em Benguela, Walter de Aguiar, 

disse em entrevista que, 

nesta fase de confinamento, 

as pessoas encontram nos 

serviços comercializados 

pela Angola Telecom como 

a melhor solução, devido ao 

custo/beneficio excelente, 

aumentando assim a sua 

procura.

Tendo em conta a 

situação que o mundo vive 

(Covid-19), como avalia o 

desempenho da Direcção 

Provincial no primeiro 

semestre deste ano?

O desempenho da 

Direcção Provincial, no 

primeiro semestre de 2020 

foi positivo e pretendemos 

melhorar cada vez mais.

Que estratégias foram 

desenhadas para contornar o 

cenário de confinamento que 

a Covid-19 trouxe?

Algumas estratégias 

que já vinham sendo 

praticadas, foram 

intensificadas como o 

telemarketing, cobranças 

por cartas, bem como a 

reorganização das equipas 

para fazer frente a esta nova 

realidade.

Também temos vindo a 

massificar e divulgar através 

do telemarketing, sobre a 

facilidade e os meios de 

pagamentos que a empresa 

coloca à disposição dos 

nossos clientes.

Qual é o nível de procura 

dos serviços da Angola 

Telecom na província?

Com o confinamento, 

aumentou a procura pelos 

serviços comercializados 

pela da Angola Telecom, 

principalmente o de Internet. 

Numa altura em que as 

pessoas procuram racionalizar 

cada vez mais, encontram 

na Angola Telecom a melhor 

solução, com um custo/

beneficio excelente.

Todos os produtos/

serviços são comercializados 

em qualquer balcão/loja 

da Angola Telecom, nas 

modalidades de pagamento 

em Dinheiro, TPA, Multicaixa, 

Transferência ou Deposito 

Bancário, Ordem de Saque, 

Internet Banking.   

satisfação dos clientes com os serviços da Angola Telecom em 
Benguela

Clientes acorrem aos serviços da Angola 
Telecom em Tempo de pandemia
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O nível de procura 

dos serviços da Angola 

Telecom na província de 

Cabinda, em tempo de 

pandemia da Covid-19 tem 

sido elevadíssimo, tendo 

em conta a necessidade 

de conectividade, segundo 

informou em entrevista o 

director provincial, Nicolau 

silva.

Tendo em conta a 

situação que o mundo vive 

(Covid-19), como avalia o 

desempenho da Direcção 

Provincial no primeiro 

semestre deste ano?

Considerámos positivo 

porque aumentamos a 

facturação e foi possível 

elevar a carteira de clientes 

tendo em conta a crescente 

necessidade de estar 

conectado a partir de casa. 

Que estratégias foram 

desenhadas para contornar o 

cenário de confinamento que a 

Covid-19 trouxe?

A Covid-19 trouxe 

consigo desafios económicos 

e também oportunidades. 

A Angola Telecom tem 

aproveitado este cenário para 

não só fidelizar os actuais 

clientes, mas também elevar 

a sua carteira e a facturação/

cobranças.

Qual é o nível de procura 

dos serviços da Angola 

Telecom na província?

O nível de procura 

dos nossos serviços é 

elevadíssimo. Com a situação 

pandémica, os pedidos de 

serviços aumentaram.

Fale-nos dos produtos 

oferecidos aos clientes, 

modalidades de vendas 

e qual é o que teve maior 

receptividade na província?

Contamos com os 

produtos CDMA, Fale e 

Navegue (LTE) e ADSL. Os 

dois últimos tiveram e têm tido 

maior receptividade. As vendas 

têm sido de forma directa.   

Cabinda com procura elevada 
dos serviços da Angola Telecom

O cliente da Angola 

Telecom, Derilson gomes, 

no município do luena, 

Província do Moxico, está 

visivelmente satisfeito com os 

serviços de Voz e de Internet 

comercializados naquela 

região.

Em entrevista, Derilson 

Gomes, disse que para além 

de usar o serviço residencial, 

usa também o empresarial 

na administração do trabalho 

que faz. 

Há quanto tempo é 

cliente da Angola Telecom?

Sou cliente da Angola 

Telecom há seis anos. 

Quais são os serviços 

que usa?

Uso frequentemente o 

serviço Fale e Navegue, mas 

também já usei o Navegue-

só.

gosta dos serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom?

Sim, gosto, 

principalmente da sua 

velocidade. Pelo trabalho que 

realizo é mais económico e 

cômodo.   

satisfação dos clientes com os serviços da Angola Telecom no 
Moxico
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Realizador do live no Kubico satisfeito 
com a Internet da Angola Telecom

O serviço de Internet da 

Angola Telecom vai continuar 

a ser disponibilizado para a 

transmissão de eventos como 

o live no Kubico, realizado em 

Julho de 2020. A informação 

foi avançada pelo realizador 

do evento e C.E.O do 

Platinaline, sarchel Necésio.

“A Internet da Angola 

Telecom tem sido rápida 

para a transmissão de lives 

e outros eventos realizados 

por nós. só o facto de 

trabalharmos juntos em mais 

de 4 shows, mostra a nossa 

satisfação e pretendemos 

continuar com os vossos 

serviços”, disse.

Os internautas do País e 

do mundo, acompanharam o 

live no Kubico com actuações 

dos músicos Mito gaspar e 

gabriel Tchiema, graças a 

Internet disponibilizada pela 

Angola Telecom.

O live contou com a 

transmissão nas plataformas 

digitais Facebook, Youtube e 

Instagram, através da Internet 

fornecida pela Angola 

Telecom e pela TPA nos 

canais 1, Online e no site do 

Platinaline. 

O ex-director provincial 

da Rádio Nacional de Angola 

(RNA) no Moxico, Hilário Matuca, 

elogiou em entrevista, os serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom, assim como o seu 

atendimento.

“sempre fui bem atendido 

como cliente da Angola Telecom no 

Moxico, e por ser uma operadora 

estatal, acredito que é mais segura 

comparando as outras operadoras”.  

Há quanto tempo é cliente da 

Angola Telecom?

Sou cliente da Angola Telecom 

há doze anos

Quais são os serviços que 

usa?

O serviço da Angola Telecom 

que uso é o Fale e Navegue

E gosta dos serviços 

comercializados pela Angola 

Telecom?

Sim, gosto.

Em que zona da província 

vive?

Vivo no centro da cidade 

(bairro chifuchi)

Que vantagens vê ao usar os 

serviços da Angola Telecom, em 

relação as outras operadoras?

As vantagens que vejo 

estão relacionadas aos hábitos e 

costumes de querer usar apenas 

produtos da Angola Telecom como 

Estado e sempre que noto alguma 

anomalia, tenho sempre a quem 

recorrer. Sempre fui bem atendido 

como cliente da Angola Telecom no 

Moxico, e por ser uma operadora 

estatal, acredito que é mais segura 

comparando as outras operadoras. 
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Internet da Angola Telecom 
favorita nos shows 

A Internet da Angola 

Telecom, continua a merecer a 

preferência dos organizadores 

do live no Kubico (organizado 

todos os domingos), e do 

show do Mês (organizado 

mensalmente), com o 

objectivo de arrecadar cestas 

básicas para a população 

mais carenciada, em tempo de 

pandemia da covid-19 .

No seu repertório, de 

Julho à Setembro de 2020, a 

Angola Telecom patrocinou, 

com a disponibilização de 

Internet os shows do mês, 

produzidos pela Empresa 

Nova Energia com a 

participação, do conjunto 

musical que movimentou e 

continua a movimentar todas 

as gerações angolanas e não 

só (Banda Movimento), com 

as suas canções dançantes 

como Tá stalar, Pelenguenha, 

Tá amarrado entre outras, 

cantou e encantou Angola e 

o mundo, com a transmissão 

nas plataformas digitais.

Patrocinou também 

a Orquestra Camerata de 

Luanda que com os sons 

de viola, piano e saxofones, 

emocionou pessoas do País e 

do Mundo. 

O grupo musical 

Irmãos Almeida e Jojó 

Gouveia, também cantaram 

e encantaram no show do 

mês de Agosto de 2020, com 

as suas músicas “mexidas”, 

levando os fãs e amantes a 

nível nacional e Internacional 

a recordarem temas como 

Morainha, Guilhermina, É 

duro, Minha Viola, Amor 

melaço entre outras.

A Angola Telecom, 

juntou-se à empresa Nova 

Energia para a transmissão 

dos shows dos músicos 

angolanos, Carlos Lamartine 

e Pedrito através da sua 

Internet, nas plataformas 

digitais.

A Angola Telecom 

assegurou também a 

transmissão com o patrocínio 

de Internet os lives no 

Kubico realizados pela 

Platinaline com actuações 

dos Músicos, Sabino Henda, 

Justino Handanga, os Tungila 

Tuajocota, Baló Januário 

e Socorro que fizeram os 

povos falantes das línguas 

Kimbundo, Umbundo, 
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Quicongo e não só, a estarem 

ligados às redes sociais.

Ainda no âmbito de 

patrocínios, a Angola Telecom 

disponibilizou Internet no 

live Divas no Kubico, com a 

participação das cantoras 

angolanas Ary, Yola Semedo, 

Patrícia Faria e Edmazia 

Mayembe.

O grupo musical Gingas 

do Maculusso uniram-se 

em prol da solidariedade, 

tendo em conta a situação 

que o País e o mundo vive e 

actuaram no live no Kubico 

com a transmissão da 

Internet da Angola Telecom, 

nas plataformas digitais.

Actuaram também em 

um dos lives no Kubico, o 

grupo musical proveniente 

da província do Cuanza Sul 

(Kumbi Lixia), Bessa Teixeira 

e Proletário. 

O conjunto musical do 

estilo folclore da província 

do Bengo, Vozes do Nambua 

em companhia do grupo 

musical os Versáteis, também 

fizeram o povo recordar de 

várias músicas que fizeram e 

continuam a fazer sucesso no 

musicool angolano.

  O músico Eduardo 

Paim, também conhecido 

como General Cambuengo 

cantou os seus temas 

inesquecíveis, como Rosa 

baila, a Minha vizinha, São 

saudades, Esse madié, 

Boazuda entre outros.

O grupo musical 

Akapana e os músicos Tata 

Ngana e Robertinho, também 

fizeram parte do leque de 

lives no Kubico patrocinado 

pela Angola Telecom. 

Patrocinou também o 

live com Chetekela, Cangato 

e Tunga Nzola. 

O grupo de hip hop 

SSP  abrilhentaram o público 

com as suas músicas que 

marcaram décadas.

O patrocínio da Angola 

Telecom estendeu-se 

também no live Teatro em 

Casa, exibido pelo grupo  

com os temas o regressado e 

Segredos da Cama.

Os shows e lives acima 

referenciados foram também 

transmitidos na TPA 1, TPA 2 

e Online. 
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Banda Movimento elogia 
Internet da Angola Telecom

A banda que 

movimentou e continua 

a movimentar todas as 

gerações angolanas e não 

só (Banda Movimento), com 

as suas canções dançantes 

como Tá stalar, Pelenguenha, 

Tá amarrado entre outras, 

cantou e encantou Angola 

e o mundo, no show do mês 

transmitido recentemente, 

nas plataformas digitais, 

youtube e facebook através 

da Internet da Angola 

Telecom e com a promoção 

da empresa Nova Energia.

Em entrevista a 

Telinforma, um dos 

representantes da banda, 

Diogo Sebastião mais 

conhecido por Kintino, 

elogiou a Angola Telecom 

pela qualidade da Internet 

disponibilizada para a 

transmissão de shows do 

mês entre outros em tempo 

de pandemia da Covid-19.

“A Internet é muito boa, 

até sentimos a repercussão 

lá fora e também aqui 

dentro pelo número de 

visualizações e elogios. Que 

qualidade de sinal”.

Quem é a Banda 

Movimento?

 A Banda Movimento é 

a junção de vários músicos, 

muitos deles saídos do 

conjunto Jovens do Prenda 

e outras bandas que 

juntaram-se e formaram 

este grupo musical. 

Que opinião tem 

sobre os músicos da nova 

geração? 

 Eles são o futuro e 

devem continuar a beber 

do passado.  Podem 

colocar suas influências 

para continuar a trilhar 

o caminho, mas devem 

também trabalhar muito e 

fazer recolha daquilo que é 

nosso.

A Angola Telecom 

disponibilizou o serviço de 

Internet para a transmissão 

do show do mês com 

a actuação da Banda 

Movimento, nas plataformas 

digitais (facebook, Instagram 

e Youtube). O que lhe apraz 

dizer sobre assunto?

A Angola Telecom 
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como empresa mãe das 

telecomunicações, faz aqui 

uma excelente parceria com 

um dos melhores projectos 

musicais e acreditamos que 

duas marcas fortes do nosso 

País unidas só quem ganha 

é Angola.

Já acompanhou pelas 

redes sociais os shows 

do mês promovido pela 

empresa Nova Energia? 

O que tem achado das 

transmissões, uma vez que a 

Internet tem sido da Angola 

Telecom?

A Internet é muito boa, 

até sentimos a repercussão 

lá fora e também aqui 

dentro pelo número de 

visualizações e elogios. Que 

qualidade de sinal.

A Angola Telecom 

conta com serviços de 

Internet e de telefonia 

fixa. Alguma vez a Banda 

Movimento usou os serviços 

da Angola Telecom?

 Sim usamos, a Banda 

Movimento é da Rádio 

Nacional de Angola e lá 

encontramos serviços da 

Angola Telecom.

O que tem achado da 

nova realidade do musicool 

angolano nessa fase de 

pandemia com a transmissão 

dos shows nas plataformas 

digitais através da Internet da 

Angola Telecom?

 Os Lives são a única 

forma de sobrevivência 

nestes tempos difíceis. 

Vamos ter fé que tudo 

vai mudar, mas também 

sabemos que sem a cultura 

e a música em particular, 

seria mais difícil para as 

pessoas ultrapassarem este 

momento.
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O músico e compositor 

Caetano Domingos António 

ou simplesmente Dom 

Caetano, cujas obras 

discográficas dispensam 

apresentações do público 

amante e fãs da música 

nacional, está satisfeito 

com o serviço de Internet 

que a Angola Telecom 

tem disponibilizado para a 

transmissão dos eventos do 

show do Mês, promovido 

pela empresa Nova Energia.

Dom Caetano, iniciou 

a sua carreira artística em 

1972 com apenas 16 anos e 

contam com vários trabalhos 

discográficos cantados em 

português e em Kimbundu 

como “Vizinho”, “O Ciúme”, 

“Kiela”, só para citar alguns, 

nos estilos semba, rumba, 

kizomba, rebita entre outros.

Em entrevista 

concedida à Telinforma 

(revista da Angola Telecom), 

Dom Caetano, ressalta a 

importância e a qualidade 

da Internet da Angola 

Telecom. 

A Angola Telecom tem 

patrocinado diversos shows 

com a disponibilização da 

Internet para a transmissão 

nas redes socias. Qual é o 

seu comentário?

uma época como esta 

em que o País atravessa, 

de confinamento devido 

a Covid-19, é necessário 

que as pessoas tenham 

outras formas de acesso ao 

entretenimento e a Angola 

Telecom através da sua 

Internet tem permitido que 

isto aconteça.

O que acha da parceria 

entre a Angola Telecom 

e a Nova Energia na 

transmissão dos shows pela 

Internet?

A parceria da Angola 

Telecom com a Nova 

Energia é uma mais valia 

sendo que através das 

redes sociais, milhares de 

angolanos e não só, ao redor 

do mundo, têm conseguido 

desfrutar, em directo, do 

melhor da música Angolana.

 

Como avalia as 

transmissões feitas através da 

Internet da Angola Telecom?

A Angola Telecom tem 

demonstrado ao longo dos 

shows grande qualidade nas 

transmissões através da sua 

Internet e sendo empresa 

do Estado e de todos nós 

angolanos, devemos dar 

todo o nosso apoio para que 

possamos ter uma Angola 

Telecom com mais qualidade 

em termos de serviços. 

Dom Caetano satisfeito com 
a Internet da Angola Telecom
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A Angola Telecom, 

preocupada com os seus 

trabalhadores, continua a 

colocar a disposição dos 

mesmos, informações sobre 

as medidas de biossegurança, 

como o uso correcto da 

máscara artesanal em tempo 

de pandemia da covid-19.

 Desta feita, os 

trabalhadores da Angola 

Telecom, enquanto se 

encontrarem no local de 

trabalho ou no seu dia a dia, 

devem, no que diz respeito 

ao uso da máscara artesanal, 

assegurar que a mesma esteja 

limpa e sem rupturas, fazer 

a higienização das mãos 

com água e sabão e caso 

tenha tocado por descuido na 

máscara, higienizar as mãos 

logo de imediato.

 Os trabalhadores da 

empresa devem ainda, ao 

usar a máscara artesanal, 

cobrir totalmente a boca e o 

nariz, sem deixar espaços nas 

laterais. Manter o conforto e 

espaço para a respiração.

 Ainda como forma 

de prevenção ao novo 

coronavírus (covid-19), a 

Angola Telecom aconselha, a 

lavagem regular da máscara 

artesanal com água corrente 

e sabão, deixando de molho 

na água por 20 a 30 minutos. 

Depois de seca, passe a 

ferro e guarde em recipiente 

fechado até ao novo uso.

 A Angola Telecom 

agradece a colaboração de 

todos os seus trabalhadores 

e está convicta de que 

juntos venceremos a luta 

contra o imigo invisível 

(coronavírus).  

uso correcto da máscara 
artesanal no local de trabalho

Medidas de biossegurança 
em tempo da covid-19

Em tempo da pandemia 

da covid-19 que assola o 

País e o mundo, a Angola 

Telecom preocupada com 

os seus clientes e público 

em geral, tem criada as 

condições de biossegurança 

nas suas instalações para os 

trabalhadores e utentes que 

queiram comprar produtos e 

serviços ou obter informações 

sobre os mesmos.

Face ao estado de 

calamidade, a Angola 

Telecom colocou a disposição 

nas suas instalações, 

materiais de biossegurança 

como Álcool em gel, lixívia e 

sabão em barra.

A Angola Telecom apela 

aos seus clientes e público 

em geral, que continuem a 

cumprir com as medidas de 

biossegurança recomendadas 

pela Organização Mundial de 

Saúde e pelas autoridades 

sanitárias do nosso País, 

no âmbito da luta contra a 

pandemia da covi-19 (lavar 

as mãos frequentemente 

com água e sabão, manter 

o distanciamento entre as 

pessoas de pelo menos 

um metro e meio, usar 

máscaras, álcool em gel), 

entre outras.  
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