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Software
made in angola
José Sardinha, sócio da empresa 
2MS criada em 2011, disse 
que o Angola ERP, uma solu-
ção moderna de informática, 
poderá ajudar as empresas a 
sistematizar e monitorar o 
Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA), que vai vigorar 
a partir de 2019. [28]
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o oGe/2018 não 
concorre para 
o processo de 
diversificação [16]

uSuário na net

9 milhões 
até 2022
Angola quer passar, até 2022, dos 5 
para os 9 milhões de usuários. [19]

Meio rural

FaS identifica 
onde aplicar 
os 70 milhões 
de dólares  [22]

dívida externa e Falta de inFra-eStruturaS
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luíS Feliciano

videira pedro

adesão de angola 
ao livre comércio  
dará maior robustez à 
economia nacional [12]

joSé Severino

temos de acabar 
com a burocracia se 
queremos vingar no 
livre comércio [12]

neGócioS na cplp 

Missão 
lusófona 
em angola
Uma missão empresarial da 
Câmara Agrícola Lusófona (CAL) 
da CPLP chega hoje (sexta-feira) 
à Luanda para uma visita de sete 
dias. O grupo de homens de negó-
cio da CPLP considera ainda que 
a integração beneficiará assim de 
tarifas preferenciais e de incenti-
vos à industrialização ao abrigo 
da estratégia 2015-2063 da comu-
nidade SADC. [18]

Max  alier

receitas 
adicionais
para atrasados
O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) recomendou ao 
Governo para que as receitas 
tributárias adicionais sejam 
canalizadas para a redução da 
Dívida Pública, porquanto os 
indicadores estimam que este 
ano o percentual chegue aos 73 
do Produto Interno Bruto. [13]
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áfrica 
ainda corre 
a estafeta
Os dados do Banco Mundial atestam que a maioria 
da população africana ainda vive com menos de 1 
dólar/dia, o que posiciona o continente na cauda do 
desenvolvimento económico e humano mundial. [4-9]

O presidente da Associação Angolana de Comércio 
de Importadores e de Exportadores é de opinião 
que o Ministério das Finanças, através do departa-
mento para o efeito, deve comunicar publicamente 
as empresas fraudulentas. Contudo, advoga que a 
regularização das dívidas deve ser feita no curto 
prazo, pois muitas empresas estão a falir.  [10-11] 
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