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FALTA DE REGULAMENTAÇÃO     

Reajuste penaliza 
muitos estudantes
A taxa de desistência em instituições de ensino superior privado tem estado a subir por causa  
da alteração dos preços das propinas, pois a maioria alega a actual crise económica e financeira. [6-9]

A Associação Empresarial de Por-
tugal (AEP) chega este domingo 
a Angola com uma comitiva de 17 
empresas portuguesas de diver-
sos sectores para participarem 
no II Fórum Empresarial Angola-
-Portugal, que se realiza no dia 24 
de Janeiro, na cidade de Luanda.

Organizado pela AEP, em 
parceria com a Agência para 
o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP) e 
a Câmara de Comércio e Indús-

tria Portugal-Angola, o II Fórum 
vai contar com a presença do 
director da Unidade Técnica de 
Apoio ao Investimento Privado 
do Ministério da Indústria de 
Angola, José Sala, o presidente 
da Comunidade de Empresas 
Exportadoras e Internaciona-
lizadas de Angola, Agostinho 
Kapaia, o presidente do Conse-
lho de Administração do Banco 
BIC, Fernando Teles, entre outras 
entidades locais. [4]
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ENTREVISTA  

“Donald Trump 
terá que olhar 
para a África”
O presidente eleito dos Estados Uni-
dos de América, Donald Trump, que 
é empossado hoje,  deve intensificar 
o programa de incentivo aos empre-
sários americanos em investir no 
continente, que também deve ser 
mantido. Este apelo é do analista 
em Relações Internacionais, Mário 
Pinto de Andrade, que defende na 
entrevista que concedeu ao JE, a 
necessidade de os EUA melhorarem 
a sua política externa em relação  
à África, por ser um continente do 
futuro, com muitos recursos mine-
rais estratégicos. Sobre Angola, 
o também docente universitário 
afirmou quanto mais os america-
nos estabelecerem parcerias estra-
tégicas maior desenvolvimento e 
mais facilidades terá o país para 
concretizar os projectos. [10-11]

EM SUPERMERCADOS  

Leite 
em fartura [14]

GINÁSIOS   

Negócio 
é rentável 
Em cada zona da cidade de 
Luanda encontra-se dissemi-
nado um espaço para prática de 
exercícios físicos.  [30]
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