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Taxa de inflação
em Angola deverá
atingir um dígito
em 2021 [12]

JOSÉ MASSANO

78 mil jovens foram
capacitados em
empreendedorismo
em todo o país [20]

Queremos diminuir
as queixas dos
importadores
e exportadores [17]
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BENGO EXIBE BANANA PARA EXPORTAÇÃO

Ouro Verde
desafia a crise

[6-11]

OBSERVAÇÃO

Fragilidade
das TIC causa
burla bancária
A prática da burla para acesso
de dados bancários é também,
actualmente dos maiores perigos que decorrem do mau uso
das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), disse o Presidente da República, João Lourenço, quando discursava esta
semana, em Luanda, na abertura da feira “AngoTic 2018”. [4]
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Parques
industriais
avaliados
em kz 2,9 mil
milhões [22]
ÀS FAMÍLIAS

BNA
ordena
cedência
de divisas
FILDA 2018

300 empresas dão o “Ok”
Dos 500 expositores nacionais
e estrangeiros previstos para a
34ª Edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), que este
ano decorre nas instalações da
Zona Económica Especial Luanda-Bengo, 300 já confirmaram a sua

presença, o que representa 60 por
cento de participação, segundo
avançou ao Jornal de Economia
& Finanças, Manuel Novais.
O administrador da Eventos
Arena, uma das organizadoras
do certame a realizar-se de 10

a 14 de Julho próximo, a par do
Ministério da Economia e Planeamento, informou que o destaque
deste ano recai para a África do
Sul, que vai levar 35 empresas,
seguido da Itália com 33 e Portugal com 29. Além destes países,

garantiram lugares expositores
do Dubai, Uruguai, Argentina,
Alemanha e Rússia.
Em 2017, a Filda que decorreu
na Baía de Luanda, contou com
a participação de mais de 10 países convidados e mais de 200
expositores.
A presente edição terá uma área
total de 28 mil metros quadrados.
No entanto, a 18 dias da abertura
da Filda 2018, decorrem os últimos acertos técnicos.

O Banco Nacional de Angola (BNA)
determinou o limite de venda mensal de 1.000 euros por beneficiário,
para ajuda familiar. O limite mensal
por ordenador não deverá exceder
os 2.500 euros. Entretanto, os bancos comerciais não têm cumprido
com a directiva em vender as divisas para estudantes e doentes no
exterior. Segundo apurou o jornal,
os bancos criam enorme burocracia, exigindo demasiados documentos para a compra de divisas. [16]

