
Rigor na 
fiscalização
Os inquiridos consideram que  
o PDN 2018-2022 só terá êxito 
caso haja maior rigor no acom-
panhamento dos projectos em  
execução em todo o país. [15]

MOXICO

Agropecuários 
arrecadam
12 milhões
de kwanzas
em 2 dias [24]

TRANSPORTE

Comboios
baixam preços
A  empresa Caminho-de-Ferro de 
Moçâmedes (CFM) reduziu o valor 
da transportação de 7,5 kwanzas a 
tonelada por quilómetro, para 6,5, 
inha entre o Lubango e Namibe.   [23]

Parceria e negócios
apesar da contenção

Feira Internacional de Luanda que decorre de 10 a 14 de Julho nas instalações da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 
e junta as maiores companhias nacionais e internacionais dos mais variados sectores desde calçados à refinação.    [6-10]
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JOÃO TRAÇA 

Os portugueses 
devem investir 
mais nas rochas 
ornamentais [18]

ALEXANDRE GORITO

Transportes 
e logística atrasam 
o desenvolvimento 
de África [17]

MANUEL JOÃO QUINDAI

Formação superior 
deve ser vista 
como pilar para o 
crescimento [28]

PRESIDENTE CROATA DEIXA A SUA MARCA 

CONSELHO DE MINISTROS 

Huíla no centro das atenções
A capital da Huíla registou esta semana um movimento inco-
mum de delegações ministeriais que escalaram o Lubango para 
acompanhar o Presidente da República, João Lourenço, nesta 
nova dinâmica de constatar os projectos em curso e definir 
novas estratégicas de desenvolvimento a partir do interior. 
As decisões sobre políticas económicas e sociais da região 
sul e do país vão ser analisadas hoje na reunião do Conselho 
de Ministros. Os empresários locais estão expectantes. [4]

A União Africana (UA) apro-
vou para 2019 um orçamento 
de 681,5 milhões de dólares 
americanos, uma redução 
substancial de 12 porcento em  
relação ao ano anterior.
O novo orçamento responde à 
necessidade imposta pelas refor-
mas institucionais em curso na 
UA de, entre outros aspectos, redu-
zir a dependência da organização 
de financiamentos externos e em  
busca de autofinanciamento.
Em conformidade com as refor-
mas preconizadas, pretende-
-se financiar  gradualmente em 
100 porcento o orçamento ope-
racional, em 75 porcento o orça-
mento de programas e em 25 
porcento as operações de apoio 
à paz, até 2021, com recursos  
gerados a partir do continente. [26]
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BANCOS 
COMERCIAIS

NOVOS 
PAÍSES

Prevê-se como a marca 
dos bancos em termos de 
captação de assinantes.

Levaram os produtos e 
serviços à exposição que 
decorreu em cinco dias.

Designadamente Rússia e 
Ghana são as estreias de 
um total de 15 Estados.
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Kolinda Grabar-Kitarovic é loira, 
bonita, veste frequentemente cal-
ças e usa normalmente a camisola 
da sua selecção e sempre engrossa 
o coro dos adeptos croatas, que 
cantam em apoio aos seus jogado-
res um verso patriótico  “chame, 
apenas chame, todos os falcões,  
eles darão a vida por você”.  [31]

A VOZ DO CIDADÃO

PARA REFORMAS INSTITUCIONAIS

União africana aprova orçamento para 2019
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