
PETRÓLEO

Barril
pode atingir
os Usd 200
Os mercados de Londres negoceiam 
o barril por 73 dólares. As previsões 
mais optimistas indicam que caso 
EUA e Irão entrem em guerra, o 
preço pode chegar aos Usd 200. [16]

FRACA ADESÃO

Expo-Cunene
fica longe das
expectativas  
[20]

COMPLÔ DE EMPRESÁRIOS

Banco 
Nacional
não esclarece 
sobre suposta 
rede mafiosa 
nas divisas [17]

Calotes e default 
sobem o risco

A não conformidade e postura pouco ética minam o ambiente financeiro 
e empresarial no mundo e Angola corre para não andar na contra-mão [6-11]
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OBSERVADOR

João Lourenço na África do Sul 
na reunião do grupo BRICS

O QUE SÃO OS BRICS?
BRICS. A sigla é uma referência às economias 
emergentes integradas pelo Brasil, Rússia, 
Índia, China e África ado Sul.

VISÃO. A sua criação é uma clara resposta ao 
G7 que tem um PIB no valor de 43,7 triliões 
de dólares. Os Brics estão próximos com 40,5 
triliões de dólares, secundada pela anglofonia. 

Agricultura
e Pescas 
reúnem 
consensos
para liderar
diversificação [15]

DÍVIDA SOBERANA DO ESTADO

Finanças emite 500 milhões em eurobonds
O Ministério das Finanças pro-
cede à emissão de um valor de 500 
milhões de dólares em eurobonds, 
com prazos de maturidade de 30 
anos. Esta nova emissão está em 
linha com as anteriores em que 
mais de 3 mil milhões foram cap-
tados em Londres, após autoriza-
ção presidencial. [12-13]

EMPRESAS 
SEGURAS

COMPLIANCE

O Chefe de Estado angolano é dos convidados africanos para a 
Cimeira dos BRICS, que esta semana decorre na cidade sul afri-
cana de Joanesburgo. João Lourenço vai à convite de Ciril Rama-
phosa e aproveitará apresentar ao bloco a Angola que se pretende. [4]

INDÚSTRIA

Pólo de Fútila 
está votado
ao abandono
Passados 22 anos, o projecto indus-
trial de Fútila, em Cabinda, com 
um valor inicial de 37 milhões de 
dólares norte-americanos, conti-
nua estagnado no papel e à espera 
que um dia comece a dar os seus 
frutos. Neste momento, as obras 
da 1ª fase estão paralisadas devido 
à falta de pagamento às empresas 
construtoras. [22]

ANDREA MORENO

“Há falta de 
transparência 
nas empresas”
Andrea Moreno veio a Luanda
e dedica-se à implantação da 
World Compliance - Capítulo 

Angola, organização que quer 
congregar até 2019 um total de 

500 profissionais da área de 
conformidade.  [10-11]
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