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Quem Somos

As nossas soluções são dimensionadas para atender as necessidades dos nossos clientes, em 
soluções web. É por meio desses sistemas que colocamos à disposição dos nossos clientes a 
excelência em tecnologia web, destacando sempre o completo gerenciamento e a integração 
das soluções como importantes diferenciais competitivos.

Na AngoWeb, nós acreditamos que a inovação tecnológica aliada à quali-
dade de serviços e uma equipe altamente qualificada são as chaves para 
o nosso sucesso. Manter o foco no cliente foi a fórmula encontrada pela 
AngoWeb para se destacar no mercado.

A AngoWeb é o Provedor Angolano de Serviços Web, constituída por um 
mix de quadros angolanos formados em diversas áreas de Tecnologia da 
Informação na Inglaterra, Reino Unido. Oferecemos serviços web prêmio 
para ajudar empresas e instituições em Angola a manter uma presença 
profissional na internet de maneira fácil e acessível.
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Sobre o Serviço
O domínio web é o endereço do seu site na Internet. O endereço é 
composto pelo nome do domínio (suaempresa) e o sufixo (origem) do 
mesmo (.com), por exemplo: suaempresa.com.

Registar o domínio é o primeiro passo para publicar um site na inter-
net e criar contas de e-mail profissional (corporativo). O domínio será 
o endereço da sua empresa na internet. Para empresas, considera-se 
mais profissional utilizar sempre um domínio próprio. 

A AngoWeb faz a gestão DNS de todas as extensões de 
domínios nacionais e genéricos internacionais.
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Nossa Oferta
Se a extensão do domínio que deseja registar não se encontra na nossa 
lista, por favor, entre em contacto connosco.

REGISTO RENOVAÇÃO TRANSFERÊNCIA

Cobrado anualmente. Minimo 1 ano.

- Opções Bi-anual e Triênio disponível por solicitação num maximo de até 5 anos! 



06ANGOWEB
PROVEDOR ANGOLANO DE SERVIÇOS WEB

Características
Gerais do Serviço

REGISTO E ACTIVAÇÃO IMEDIATA*

DNS REDUNDANTE EM ANGOLA E NO EXTERIOR

ALERTAS DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICOS VIA E-MAIL E SMS

PAINEL AMIGÁVEL PARA GESTÃO DO DOMÍNIO

Os domínios nacionais com a extensão .co.ao e .it.ao podem ser regista-
dos por qualquer pessoa, não possuem nenhum requisito de registo e são 
geralmente activados num máximo de até 24h.

Outros domínios nacionais (.gv.ao, .ed.ao, .og.ao, .pb.ao, .ao) requerem o 
envio de uma cópia do diário da república. O registo deste tipo de dominio 
esta sujeito a aprovação. Estes domínios estão reservados somente para 
instituições nacionais.

*Aplicável para os domínios genêricos internacionais incluindo o .com, .net e .org.
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Termos
& Condições

A activação  é mediante o pagamento da 
factura gerada para o serviço.  A activação 
do serviço é feita logo após a confirmação 
do pagamento, aplicavel para os domínios 
internacionais e até 24h para o .co.ao.
https://angoweb.net/confirmacao-de-pagamento/

Devido a sua natureza, o registo, renovação 
e transferência de domínios na AngoWeb 
não são reembolsáveis! O nome de um 
domínio não pode ser alterado depois de ter 
sido registado.

Esta proposta é válida por 30 dias, a contar 
da data de envio da proposta.

A encomenda deste serviço pode ser feita 
nas seguintes vias:
- Tel.: 926 207 576 / 917 376 986 (09h - 17h)
- Chat On-line                                   (09h - 17h)
- E-mail: vendas@angoweb.net    (09h - 22h)
- On-line: www.angoweb.net         (24h)
- Skype: AngoWeb.net                     (09h - 22h)
https://angoweb.net/contactos/

Os pagamentos são feitos em Kwanzas nas 
seguintes vias:
- Depósito Bancário (BFA)
- Transferência Bancária (BFA)
- Multicaixa
- Dinheiro (Presencial no nosso escritório)
- PayPal (Visa / MasterCard / Amex)
https://angoweb.net/formas-de-pagamento/

Activação do serviço Garantia de satisfação

Validade da proposta

Encomenda do serviçoFormas de pagamento
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