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DISIGNAÇÃO DA DIRECÇÃO: REDE DE MEDIATECAS DE 

ANGOLA-ReMA 

NOME DO RESPONSAVEL: BENGUI AFONSO SAUCA  

 

SOBRE A ReMA 

Rede de Mediatecas de Angola-ReMA 

A Rede de Mediatecas de Angola é um projecto do Executivo angolano que visa dotar o país 

de um conjunto de infraestruturas que permitam apoiar a população ao nível da educação, 

tecnologia, ciência, cultura e arte. 

 

 

 

Mediatecas 

 

As Mediatecas apresentam uma evolução tradicional das tradicionais bibliotecas, 

incorporando as tecnologias da informação e a digitalização da cultura existente. 

 

O conceito de Mediateca refere-se a um centro que abriga, organiza, classifica e disponibiliza 

aos meios de visualização e consulta. 

 

O seu objectivo é incentivar e massificar o uso dos meios informáticos pela população, como 

meio de pesquisa e fonte de conhecimento. 

 

Cada uma das Mediatecas que compõem a ReMA é concebida como espaço dinâmico e vivo 

que promove a criatividade e interação e embora cada Mediateca seja única, todas as 

Mediatecas distribuem o seu espaço interno de forma similar. 

 

Mediateca 28 de Agosto – Largo das escolas, Luanda 

Mediateca Zé Du - Cazenga, Luanda 

Mediateca da Huila – Cidade do Lubango 

Mediateca Benguela- Cidade de Benguela  

Mediateca do Huambo- Cidade do Huambo 

Mediateca de Soyo – Muncipio do Soyo, Zaire  

Mediateca da Lunda Sul – Cidade do Saurimo 

Mediateca António Didalelwa- Cidade de Ondjiva, Cunene 

Mediateca Abel Abraão – Cidade do Kuito, Bié 
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Missão 

 

A ReMA tem como missão fornecer ao país um instrumento que contribua para o 

desenvolvimento territorial, económico e social, através da melhoria do acesso e geração do 

conhecimento, é um complemento de progressão do potencial do capital humano angolano 

envolvendo a totalidade do agentes do país. 

 

 

Visão 

 

Um espaço de conhecimento à disposição de todos, que ensine o melhor da história e do 

passado, ao mesmo tempo que mostra o caminho e as ferramentas do futuro. 

 

Um espaço essencial para a democratização do acesso as ferramentas de educação em Angola. 

 

 

Valores que nos Definem 

 

Os valores da ReMA apresentam os princípios pelos que se rege e guia a sua actividade: 

 Orientação e participação comunitária. 

 Democratização do conhecimento endógeno. 

 Inovação. 

 Adaptabilidade às necessidades e características do território. 

 

Estratégias de Actuação da ReMA 

 

As estratégias de actuação do ReMA assenta em objectivos concretos que apresentam os 

resultados a longo prazo que esta iniciativa pretende atingir. 

 

Deste modo a ReMA concentrará a sua acção em quatro focos: 

 Educação 

 Empreendedorismo 

 Ciência e Tecnologias 

 Cultura e Arte 

 

 POLÍTICAS DE UTILIZAÇÃO 

 O acesso às Mediatecas e aos respectivos serviços disponibilizados ao público 

em geral processa-se mediante a apresentação de um "Cartão de Utente” 

emitido de forma pessoal e intransmissível pela ReMA (Rede de Mediatecas  

de Mediatecas ). 
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 Os interessados devem fazer-se acompanhar de fotocópia de documento oficial 

de identificação e receberão no momento o respectivo "Cartão de Utente” (que 

terá somente uma taxa única de emissão de 2.000 kwanzas para cobertura dos 

custos de emissão e produção do próprio cartão) e que poderá ser utilizado de 

imediato no acesso às instalações e serviços em qualquer uma das Mediatecas 

em funcionamento. 

 Para além do próprio registo enquanto utentes das Mediatecas e de 

identificação, os portadores do "Cartão do Utente” poderão requisitar a 

utilização de diversos equipamentos no interior das Mediatecas, nomeadamente 

IPAD’s e equipamentos de MP4, mediante a apresentação do referido cartão 

que lhes será restituído quando da devolução do equipamento no final da sua 

utilização. 

 Uma vez que, por compreensíveis razões de conservação das instalações e 

equipamentos, quer ainda de segurança para instalações, equipamentos, 

colaboradores e utentes não será possível transportar para o interior das 

Mediatecas comidas, bebidas, mochilas e/ou outros semelhantes tipos de 

haveres, serão facultados cacifos individuais a cada um dos utentes, que 

poderão ser utilizados também através da apresentação do já mencionado 

"Cartão de Utente”.  

 Recordar que, é possível solicitar o "Cartão de Utente” junto dos serviços de 

recepção localizados em cada uma das Mediatecas, no horário compreendido 

entre às 09h00 e às 20h00 em dias úteis e entre as 09h00 e as 14h00 aos sábados.  

 

 

SERVIÇOS 

Tendo em conta os focos de actuação e a necessidade em estabelecer uma linha comum de 

actuação, todas as Mediatecas disponibilizam, para além de recepção e informações gerais, os 

seguintes serviços: 

 Acesso à Internet e a bases de dados externas em todos os domínios do conhecimento; 

 Bibliotecas de Meios 

 Apoio ao Empreendedorismo Social e Empresarial  
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 Formação  

 Produção e Difusão 

 Acompanhamento tecnológico   

 Consulta, leitura e requisição de livros, revistas, bibliografias temáticas e catálogos 

automatizados; 

 Pesquisas assistidas com base em catálogos informatizados; 

 Acesso à consulta de CD-ROM de interesse geral ou especializado, organizado por 

temas e em espaços onde é possível a sua visualização ou audição); 

 Acesso à Videoteca (visionamento individual ou em grupo de vídeos de interesse geral 

ou especializado); 

 Utilização de software didático (autoformação em diversas áreas, programas 

informáticos); 

 Colecção de Obras de Referência; 

 Atendimento personalizado e pesquisa assistida; 

 Possibilidade de realização de debates, conferências, seminário e workshops; 

 Envio de informação sobre novos conteúdos e materiais adquiridos e disponibilizados, 

bem como informação sobre datas da realização de eventos, mediante a subscrição de 

serviços de newsletters; 

 Promoção de actividades de intercâmbio com o mundo das artes e das letras, 

nomeadamente através da realização de exposições de artes plásticas e lançamento de 

obras literárias; 

  

No âmbito da prestação dos serviços acima referidos, e para divulgação dos conteúdos, em 

caso, do fundo documental, encontram-se disponíveis para o utilizador várias ferramentas de 

software, designadamente: 

 Office 

 Photoshop 

 FrontPage 

 Studio MX (Flash, Dreamweaver, Fireworks e Freehand) 

 AutoCAD 

 Premiere 
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 Acrobat Reader 

 

A fim de se possibilitar a todos os utilizadores a exploração dos diversos conteúdos 

documentais disponíveis nas Mediatecas, estas dispõem normalmente dos seguintes 

equipamentos: 

 Scanner 

 Impressoras 

 Computadores destinados aos utilizadores em geral e também aos utilizadores com 

necessidades especiais (que incluem linha Braille, sintetizador de voz, leitor de ecrã)̃; 

 Impressora Braille; 

 Vídeo (digitalização); 

 Gravador de DVD e CD-ROM. 

 

Ainda com o intuito de melhor responder aos desafios apresentados pelas comunidades 

utilizadoras, as Mediatecas disponibilizam um conjunto de bases de dados (em quantidade e 

qualidade difíceis de igualar quando adquiridas pelo utilizador individual, atentos aos 

elevados custos inerentes à sua aquisição), que possibilitam uma pesquisa mais aprofundada 

e sobre temas mais especializados, de forma quase sempre gratuita. 

As Mediatecas possibilitam ainda a realização de um conjunto de workshops e conferências 

subordinados aos mais variados temas, e que permitirão ao utilizador explorar as ferramentas 

informáticas e as novas tecnologias, tais como: 

 Microsoft Office 

o Microsoft Word; 

o Microsoft Excel; 

 Internet; 

 Construção de páginas Web 

o Front-page; 

o Dreamweaver; 

o Adobe Photoshop; 

 Plataformas 

o Windows; 
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o Macintosh. 

  

 

 

 

 

MEDIATECA DE PROXIMIDADE 

            (Pelo conhecimento vamos mais longe, vamos a todo o lado) 

As Mediatecas de Proximidade é a mobilidade aplicada ao conceito conhecido, implementado 

e de sucesso das Mediatecas. 

Com este conceito móvel poderemos levar aos municípios mais remotos das nossas províncias 

todo o conhecimento disponível numa Mediateca, materiais didáticos, livros, conteúdos 

multimédia, a projeção de cinema ao ar livre, entre outros. O semi reboque tem a 

particularidade de abrir lateralmente criando um agradável, confortável e climatizado espaço 

com mais de 60 m2 (ver imagens abaixo). O processo hidráulico de abertura é extremamente 

seguro e de fácil utilização. 

Trata-se de um investimento de grande retorno educativo, social e político, ajudando a 

colmatar as dificuldades das populações mais distantes, bem como as dos grandes centros, 

quer haja a tradicional Mediateca ou não. 

Dotadas de todas as infraestruturas necessárias para o seu correto funcionamento, 

nomeadamente energia, comunicações satélite (voz e dados), etc. São 100% autónomas 

(geradores, parabólica, etc), podem, no entanto, ser ligadas à rede de energia, comunicações 

e água. 

 

MEDIATECAS DE PROXIMIDADE: Andulo, Malanje, Moxico, Luanda, Uíge e Cabinda   

 



8 
 

 

 

CONTACTOS 

Telefone: (+ 244) 944 23 48 76 

 

Endereço Electrónico: geral@mediatecas.gov.ao 

 

Morada: 1º de Maio - Largo das Escolas , Luanda 

 

Horário: 

 

 Segunda-Feira a Sexta- Feira, das 08h00 às 19h00 

 Sábados, das 09h00 às 14h00 

 Mediateca de Luanda - Encerrada na primeira Segundas-feiras de cada mês. 

 Restantes Mediatecas - Encerradas nas últimas Segundas-Feiras de cada mês. 

 

 


