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Benefícios e desafios 
das acções presentes  
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9 
Milhões

É o número de estudantes não 
universitários em 2016, cifra de 
longe superior aos cerca de 2,5 
milhões controlados até 2002, 

quando se alcançou a paz.

15 
Centralidades

Foram já construídas desde 
2002, numa estratégia que visa 
dar um mínimo de uma infra-
estrutura em cada uma das 

localidades.

A construção e recuperação de infra-estruturas em todas as províncias de Angola
continuam a apresentar-se como a marca das inúmeras conquistas atingidas em 15 anos 
e que resultam da ampla estratégia de desenvolvimento adoptada pelo Executivo [6-8]

JOÃO GOMES

O Administrador Executivo da 
Comissão do Mercado de Capitais 
para área de Regulação e Servi-
ços Jurídicos, Elmer Serrão, afir-
mou que os projectos no sector do 
Urbanismo e Habitação podem ser 
alavancados através da recolha de 
investimento junto do público, por 
meio de Organismos de Investi-
mento Colectivo Imobiliários (OIC 
Imobiliários). Para o gestor, os OIC 

Imobiliários permitem maior ren-
tabilização do investimento, seja 
com entradas em dinheiro, seja 
com entradas em imóveis. Em entre-
vista ao JE, o responsável assegu-
rou que a sua instituição tudo está 
a fazer para que os projectbonds 
continuem a financiar as inicia-
tivas públicas, como uma alter-
nativa viável ao financiamento às 
infra-estruturas. [10 e 11]

ENTREVISTA

Mercado de capitais
investe nos imóveis

CENTRAL DE CHIHUMBUE

Mais soluções 
eléctricas para 
zona leste [4]

HORA DAS COMPRAS

Preços
concorridos
Os supermercados da cidade 
capital prosseguem com as cam-
panhas de baixa de preço em 
determinados produtos, mas os 
cereais ainda estão caros.[14]

*KONOMIA DYA KITANDA

JORGE LEÃO PERES 

Informação
contabilística
O economista e docente uni-
versitário traz na sua aborda-
gem semanal a problemática da 
informação e gestão contabilís-
tica em Angola. [12]

Capalanga
mais moderna
O bairro é mítico para quem 
frequenta a municipalidade de 
Viana. Localizado numa zona 
anteriormente dedicada ao 
plantio agrícola, hoje vê che-
gar empreendimentos e vários 
outros espaços comerciais. [30]Administrador da Comissão do Mercado de Capitais, Elmer Serrão 

Ministro João Gonçalves Lourenço
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