
LÂNDANA

“Praça 
da Quarta”  
é a maior 
atracção 
para quem 
faz negócios [30]

HOMENAGEM 

Luanda
na ressaca 
dos 442 anos
A vida pela capital do país, por 
estes dias, parece ser uma foto-
grafia não muito fácil de se fazer. 
Voltaram as chuvas e a cidade 
passou a ser um misto de coi-
sas boas e menos boa. Tudo se 
mistura e se confunde. Mas vale 
sempre a pena o seu encanto.[29]
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12,4742

Salário traído
pela depreciação [6-11]

42,40%

SECTOR 
SOCIAL

SECTOR 
ECONÓMICO

DEFESA, SEGURANÇA
E ORDEM PÚBLICA

SERVIÇOS 
PÚBLICO GERAIS

16,57% 21,14% 19,89%

DESPESAS 
POR FUNÇÃO

DO

EM MIL MILHÕES 
DE KWANZAS

Excluíndo 
operações 
de dívida

OGE

1.955,81 764,12 975,29 917,29
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SIMÃO GAMBA

“Aumentar os 
salários dos 
deputados é um 
contra-senso”. [11]

SÉRGIO CALUNDUNGO

“Deve-se evitar que 
mais de 80% do 
OGE seja gerido no 
âmbito central”. [9]

RAÚL MATEUS

“Precisam-se 
de medidas 
para proteger os 
empresários”. [18]

PETRÓLEO

Sonangol
lucra 6,7 
triliões 
em receitas 
Nos últimos cinco anos, a Socie-
dade Nacional de Combustíveis 
de Angola (SONANGOL) arreca-
dou em receitas fiscais petrolí-
feras o valor de 6 trilhões 769 
bilhões 569 milhões e 26 mil 
kwanzas, equivalente a 33,027 
mil milhões de dólares. [16-17]

AGOSTINHO KAPAIA

“Os heróis 
da exportação 
estão em 
Angola”
Tem sido um desafio muito 
grande exportar a partir de 
Angola e aqueles que o fazem 
são heróis, porque existem mui-
tas dificuldades e o processo é 
muito burocático, considerou 
o empresário em entrevista ao 
Jornal de Economia & Finan-
ças. [12-13]
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EXPORTAÇÃO  

Pescas inicia  
auscultação   
com a classe
empresarial 
O Programa de Apoio à Produção, 
Diversificação das Exportações 
e Substituição de Importações 
(PRODESI) recebe contribuições, 
conforme directiva do Executivo. 
Benguela acolhe já na segunda-
-feira o encontro com o sector pes-
queiro. [18]


