PETRÓLEO CARO

MIGUEL VIEIRA

Ao se referir da propina de 10 mil reclamada pelos alunos
da Academia de Pescas do Namibe, o Vice-Presidente da
República exemplificou o INP do Sumbe que cobra 60 mil
Kwanzas. Na verdade, é mais. E há insatisfação também.

O consultor
acha ser um
mau negócio o
consórcio aéreo [2]
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SEGURO AUTOMÓVEL

Os riscos
do incumprimento
das obrigações
[6-9]

DR

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

MULTICAIXA

Mais de 130
mil milhões
de kwanzas
levantados
em Abril
BANCO ECONÓMICO

Crédito
às micro
empresas
é prioridade
O presidente da Comissão Executiva do Banco Económico disse
ao JE, esta semana, que a instituição que dirige tem noção das
responsabilidades com a dinamização do ambiente empresarial,
daí estar a aprovar produtos para
elevar a concessão de crédito. [13]

CRISE EUA-IRÃO

Brent
perto dos
80 dólares

SEGUROS

“A legistação
está a ser
toda ela
actualizada”

O preço do barril de Brent
atingiu ontem, até ao fecho
desta edição, os 77 dólares,
um máximo que não se verificava desde Novembro de
201 4 . Embora se t rate de
encomendas para entregas
no mês de Julho, os produtores ainda assim esfregam as
mãos de contente. [16]

Os multicaixas, durante o mês de
Abril, movimentaram só em levantamentos mais de 130 mil milhões
de kwanzas (cerca de 500 milhões
de euros), segundo a Empresa Interbancária de Serviços (Emis). [12]
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DESAFIO ATÉ 2022
Administrador da Arseg, Jesus Teixeira, está optimista com o sector segurador

O administrador para área de
supervisão da Arseg, Jesus Teixeira, afirmou que as seguradoras, tal como outras empresas
inseridas na economia angolana, ressentiram-se do contexto macroeconómico que o
país atravessa. Entre 2014 a

2016, registou-se uma diminuição dos prémios de seguro.
Entretanto, já em 2017, fruto
das medidas que o Executivo
tomou para a estabilização da
economia, os prémios, apesar
da crise, registaram um ligeiro
crescimento. [10-11]

Transportes
querem ver
as empresas
a gerarem
mais lucros [23]

