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ANGOLA/PORTUGAL 

Empresários fortalecem
cooperação comercial
A capital angolana acolheu o II fórum empresarial dos dois países que serviu para o engrandecimento das relações económicas
que poderão contribuir para o processo de desenvolvimento através da geração de milhares de postos de trabalho a nacionais. [6-8]

O director-geral do Instituto Supe-
rior Politécnico Metropolitano de 
Angola (IMETRO), Luís Kand-
jimbo, garantiu em entrevista ao 
Jornal de Economia & Finanças, 
que a sua instituição de ensino 
não vai alterar a propina no pró-
ximo ano académico. Disse que 
serão mantidos os valores de 31 
mil kwanzas para os cursos de 
Engenharia Civil, Engenharia 
Electrónica e Telecomunicações, 
Ciências da Computação, Geolo-
gia e Minas, Cinema e Televisão, 
Arquitectura, Planeamento Regio-
nal e Urbano e os  26 mil kwan-
zas para os restantes. “Podemos 
tranquilizar as famílias. Estamos 
conscientes dos efeitos negativos 

produzidos na actual conjuntura 
económica e financeira que abala 
o país. No entanto, todos devemos 
contribuir na formação das novas 
gerações”, afirmou o responsável, 
para quem a busca da qualidade 
no ensino superior passa pelo per-
fil do corpo docente. Na conversa, 
o professor universitário aborda 
várias questões que podem con-
correr para que o país tenha um 
desenvolvimento sustentável, 
tendo como premissa a aposta num 
ensino superior de qualidade. Um 
dos grandes propósitos do Imetro 
é o de colocar no mercado de tra-
balho jovens bem qualificados, 
para responder aos desafios do 
Governo angolano. [10-11]
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ELECTRICIDADE 

Luanda  
ganha três 
subestações
A Empresa Nacional de Distri-
buição de Electricidade (ENDE) 
indica que, com a entrada em ser-
viço das novas unidades,  a capi-
tal conta agora com 49, passando 
a ter uma capacidade instalada de 
2.631 Mw de potência. [22]

HORA DAS COMPRAS 

Massa 
estável 
no mercado 
Do levantamento feito desde 
Novembro nos supermerca-
dos de Luanda, o produto foi 
o que menos sofreu reajustes 
no preço. O resto dos bens ali-
mentares que compõem a cesta 
básica continua a oscilar. [14]

REPORTAGEM  

“Meu Bairro” 
faz o retrato 
do Gamek [30] Director Luís Kandjimbo

CONSELHO DE MINISTROS  

Gestão da água consome 110 mil milhões de dólares [4]

NÚMERO DE HABITANTES 

28,3 milhões
ANGOLA

NÚMERO DE HABITANTES 

10,3 milhões
PORTUGAL

ENTREVISTA  

“Imetro mantém preço da propina”


