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Lei do Investimento
Privado é benéfica
para incentivar a
produção interna [18]
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CÁRMEN DOS SANTOS

Banco Mundial
prioriza parceiros
de média renda
e baixa juros [27]

1.410 estudantes
ficaram de fora
na Academia
de Pescas [29]
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PREJUÍZOS Custos operacionais avaliados em 15 milhões de kwanzas por mês

Descolagem onerosa
Operadores nacionais reclamam dos altos custos
que têm afectado a rentabilidade do negócio aéreo,
derivados pela fragilidade dos serviços. Muitas
companhias faliram outras deixaram de operar
como a “Diexim Express”. O seu proprietário,
o empresário Bartolomeu Dias apela à maior
capacidade de actuação do órgão regulador (Inavic).
Em resposta, Rui Carreira minimizou, alegando
os factores conjunturais como estando na base dos
onerosos encargos na transportação. Optimista
como sempre disse que, para o ano de 2018, já se
estima um crescimento moderado do tráfego aéreo
na ordem dos 3-5 por cento.

Destaque [6-10]

FORNECEDORES

Incumpridores
são penalizados
com 3 anos sem
contrato público
[12]

DR

ANGOLA

Aumento das
receitas fiscais
petrolíferas
é sinal positivo
O especialista em petróleo e gás,
Frederico Baptista e o economista
Manuel Gaspar Júnior, vêem a
subida de 950 milhões de euros
(255.6 mil milhões de kwanzas),
em receitas fiscais com a exportação de petróleo, em Março último,
como uma notícia animadora para
a economia nacional. Foi o melhor
registo em moeda nacional desde
Setembro de acordo com um relatório do Ministério das Finanças. [12]

BANCO BIC

Mais de Usd
2.5 mil milhões
concedidos
à economia [12]
NEGÓCIOS

5 mil
alvarás
emitidos
de Janeiro
a Março [20]

METAS ABAIXO DAS PREVISÕES

Oferta de habitação
atinge 23 por cento
EDIÇÕES NOVEMBRO

Os resultados do Programa
Nacional de Urbanismo e Habitação estão abaixo do previsto
desde 2009, atingindo até
agora, 23 por cento de execução.
De 1 milhão e duas mil casas previstas, estão prontas 236.767 dos
programas em curso. A nível dos
projectos sob responsabilidade da
Imogestin concluiram-se 78.076
dos 80 mil previstos, o que perfaz
97.5 por cento. De Outubro de 2017 a
Março de 2018 venderam-se 279 imóveis e arrendaram-se 549 casas. [24]

