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Venda de acções
aguarda o “click” [6-9]

PRIVATIZAÇÕES EM BOLSA A PARTIR DE MARÇO

INOCÊNCIO DAS NEVES

O Conselho de 
Governação agirá de 
forma reactiva e de 

controlo [5]

ZANELE SANNI

Executivo angolano 
deve estabelecer 

negócios de 
boa-fé e cumprir a 
responsabilidade 

social [18]

FERNANDA RENÉE SAMUEL

Futuro de Angola 
passa pela aposta 
séria na economia 

verde [24]

FILOMENO VIEIRA LOPES EM ENTREVISTA

Tenho 
dúvidas que 
o Presidente 
terá coragem 

de exigir o
repatriamento 
de capitais a 
governantes

[10-12]
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CONSULTA FISCAL

Luís Magro
aborda sobre 
os impostos
O fiscalista José Luís Magro 
va i dorava nte responder, 
quinzenalmente, as perguntas 
dos leitores deste jornal sobre os 
impostos e as suas mais variadas 
incidências de natureza fiscal, 
que deverão ser remetidas através 
do endereço (redaccaoeconomia@
gmail.com). Nesta página de estréia, 
leia as explicações sobre o quadro 
regulatório em que opera o Imposto 
sobre o Rendimento de Trabalho. [29]

O 1º Conselho de Governação 
Local, realizado esta semana, 
em Benguela, marcou o início 
da nova fase de implementação 
das Autarquias em Angola. O 
Presidente da República, João 
Lourenço, que preside o órgão, 
aproveitou a ocasião para dar a 
conhecer que 2018 e 2019 serão 
anos cruciais na criação de con-
dições para as Eleições Autár-
quicas, que deverão acontecer 
ainda antes de 2022. Na reu-

nião de Benguela, os governa-
dores provinciais, ministros, 
secretários do PR e o Vice-presi-
dente da República tomaram con-
tacto com a proposta conjunta 
dos ministérios das Finanças 
e o do Território e Reforma do 
Estado sobre o financiamento 
do Poder Local, que prevê trans-
ferir para os munícipios 70 por 
cento dos impostos colectados e 
reter os 30 num Fundo de Equi-
líbrio do Município. [4, 5 e 15]

AUTARQUIAS

Receita fiscal arrecadada
vai deixar 70% localmente

EMPREGO

Guiché
Único cria
16 mil 
empresas [21]

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

ADJUDICAÇÃO DE OBRAS

Construtora 
alerta para 
lisura aos 
concursos   [23]


