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LUTHER RESCOVA

Temos que 
promover o talento 
e criatividade no 
seio dos jovens [18]

EDNA SILVA 

Os angolanos não 
têm ainda a cultura 
de fazer o registo 
dos seus imóveis [18]

DANIEL QUIPAXI

Formação  
de técnicos 
ferroviários 
é necessária [25]

As curvas
reservadas
ao Desenvolvimento [6-9]
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PROGRAMA HABITACIONAL

Dívida aos bancos
em kz 2,9 triliões

SEGUNDA EMISSÃO DE EUROBONDS 

Finanças captaram em Londres Usd 3 mil milhões [Última]

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

MARIA AUGUSTA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Prazo
de validade
nos rótulos
Cidadãos reagem às denúncias de 
colocação de produtos com prazos 
de validade vencidos nas pratelei-
ras de muitos supermercados. Para 
eles, falta é o hábito de controlo da 
caducidade do que se compra. [15]

Pela boca 
morre o peixe
Nos supermercados os gestores 
lêem o comportamento dos clien-
tes para definir as ofertas promo-
cionais, num claro fazer o peixe 
morrer pela boca. [14]

Vingadores
lotam as salas
Os filmes “Black Panther” e agora  
os “Vingadores” enchem as salas 
de cinemas, num claro sinal de 
aprovação do público. Há também 
em cartaz no Arena do Kilamba os 
prémios Angola Music Award. [31]

ANGOLA E ZÂMBIA

Portas
abertas
para cooperar
Os acordos de supressão de vis-
tos nos passaportes normais, 
acordos diplomáticos, segurança 
e ordem pública, agricultura e 
sobre questões aduaneiras mar-
caram o encontro oficial das 
partes, testemunhado pelos 
Presidentes dos dois países. [4]

As instituições financeiras dispuseram para as empre-
sa s  I mog es t i n  e  K ora - A ng ola  m a i s  de   2 ,9  t r i l iõ es 
de k wa n zas pa ra f i na ncia r o P rog ra ma Nacional do  
Urbanismo e Habitação. Deste valor, constam 15 mil milhões 
de kwanzas cedidos pelo Banco Angolano de Investimentos 
(BAI), 35 mil milhões pelo BFA e 51,9 mil milhões de kwanzas 
cedisos pelo Fundo de Tesouraria do CDB. [22]
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Desafios Por cento Projectos Mega Watt Milhão 

Constam do Plano Nacional de Inclu-
são Financeira e que o Minfin e BNA 

pretendem executar até 2022.

Previsão para aumento do Investi-
mento Directo Estrangeiro em Angola 

sem a inclusão do hidrocarboneto.

Volume a ser financiado no quadro 
do Fundo de Garantia de Crédito e da 

Linha de Bonificação de Juros.

É o que se pretende gerar em energia,
contra os 3.334, dos quais 500 MW a 
partir de fontes novas e renováveis.

Perfaz o número de ligações a serem 
feitas de energia, até 2022, à razão de 

200 mil por ano, em todo o país.

HORA  
DAS COMPRAS

Terêncio Prata Deolinda Tânia

A VOZ DO CIDADÃO 

NO FINAL DAS 

CONTAS QUEM 

PAGA É O 

CONSUMIDOR. 

OS FISCAIS SÃO 

CONIVENTES

ACHO QUE 

ISSO JÁ É UM 

ASSUNTO

MUITO SÉRIO. 

TENHO OUVIDO 

RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO FIM-DE-SEMANA


