LUTHER RESCOVA

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

EDNA SILVA

DANIEL QUIPAXI

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

Formação
de técnicos
ferroviários
é necessária [25]

Câmbio Spot

3/MAI

USD/AKZ

228,855

EUR/AKZ

274,649

NAD/AKZ

18,141

EUR/USD

1,2003
1,3597

GBP/USD

Ano 10 N.º 505 Sexta-feira, 4 de Maio de 2018 Kz 100
DIRECTOR Agostinho Chitata DIRECTOR-ADJUNTO Mateus Cavumbo
SITE: www.jornaldeeconomia.sapo.ao E-MAIL: redaccaoeconomia@gmail.com

USD/JPY

109,6400

USD/ZAR

12,5808

SEGUNDA EMISSÃO DE EUROBONDS

Finanças captaram em Londres Usd 3 mil milhões
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Constam do Plano Nacional de Inclusão Financeira e que o Minfin e BNA
pretendem executar até 2022.

Previsão para aumento do Investimento 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

Pela boca
morre o peixe

Projectos

PROGRAMA HABITACIONAL

Dívida aos bancos
em kz 2,9 triliões
VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Nos supermercados os gestores
lêem o comportamento dos clientes para definir as ofertas promocionais, 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]

A VOZ DO CIDADÃO

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

SUGESTÃO FIM-DE-SEMANA

MARIA AUGUSTA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Terêncio Prata

A s instituições financeiras dispuseram para as empres a s I mo g e s t i n e K ora - A n g ol a m a i s de 2 ,9 t r i l iõ e s
de k wa n za s 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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Portas
abertas
para cooperar
Os acordos de supressão de vistos nos passaportes normais,
acordos diplomáticos, segurança
e ordem pública, agricultura e
sobre questões aduaneiras marcaram o encontro oficial das
partes, testemunhado pelos
Presidentes dos dois países. [4]

