
Ano 9 N.º 441 Sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2017  Kz 100
DIRECTOR Agostinho Chitata  DIRECTOR-ADJUNTO Mateus Cavumbo

SITE: www.jornaldeeconomia.sapo.ao  E-MAIL: redaccaoeconomia@gmail.com

O ministério da Construção, por 
via do Instituto de Estradas de 
Angola (INEA), consignou um con-
junto de obras que visam melhorar 
a mobilidade rodoviária dos habi-
tantes das zonas Norte, Nordeste 
e Noroeste da cidade de Luanda, 
e facilitar os acessos com quali-
dade e segurança.

As obras incluem vários eixos, 
nomeadamente, Porto de Luanda/ 
Via Expresso, através de Cacuaco, 
Unidade Operativa de Luanda/Via 
Expresso (estrada de Catete) e Via 
Expresso, em toda a extensão pre-
vendo intervenções que vão resul-
tar em melhorias assinaláveis em 
componentes dessas infra-estrutu-
ras, tais como sinalização, piso, pro-

tecções, drenagens e escapatórias.
O investimento total des-

tes projectos está avaliado em  
171.283.727.036,86 kwanzas, atra-
vés da linha de crédito da China e 
outras fontes de financiamento.

As intervenções estão con-
centradas nos principais eixos 
estruturantes do sistema viário 
da província e de acordo com as 
directrizes do Plano Director Geral 
Metropolitano de Luanda (PDGML).

O projecto vai proporcionar 
o aumento da actividade eco-
nómica, mobilizando empre-
sas nacionais e estrangeiras, 
gerando mais de 25 mil empre-
gos, dos quais 8 mil directos e 
17 mil indirectos. [10-11]
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FACILITAR CIRCULAÇÃO

Luanda moderniza-se para desafogo das vias
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CONTREIRAS PIPA

Maquete do nó de ligação Camama-Golfe-Talatona-Viana e Via Expresso

AUMENTO DA OFERTA

Indústria
de bebidas

ganha vitalidade
Investimentos no sector geram retornos

razão pela qual as empresas que actuam nesse ramo
são desafiadas a ajustarem os programas de desenvolvimento

 com o plano estratégico do Governo de criação de empregos [6-9]

CAMBIAIS

Medidas
controlam
indicadores 
do mercado [12]

ESTALAGEM

Trabalho 
e satisfação [30]

PÚBLICA

Dívida 
regularizada
As Comissões Económicas e para a 
Economia Real aprovaram ontem 
em Luanda uma estratégia de 
regularização da dívida pública 
de 2014 a 2016. [4]

HORA DAS COMPRAS

Preços
favoráveis
Os supermercados da capital con-
tinuam a registar promoções e 
elevada oferta em determinados 
bens essenciais.  [14]

EM NOVEMBRO

Primeiros 
ocupantes
à Boa vida 
A urbanização Boa Vida, locali-
zada na Via Expresso, em Luanda,  
deve proceder a entrega das pri-
meiras habitações, concebidas 
com elevado padrão, em Novem-
bro deste ano.  [25]


