
Mais 
beneficiários

e menos 
contribuintes
Do total de 131 mil contribuintes registados, 

até Maio de 2017, no Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS), há a beneficiar das 
prestações sociais mensais concedidas um 

número de 123,1 mil por velhice (pensionistas) 
e outros 1,5 milhão de segurados (filhos e 

beneficiários do agregado).
  [6-11]
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PENSÕES DE REFORMA

SISTEMA FINANCEIRO

Operadores 
têm 90 dias 
para ajustes [17]

OIL & GAS

Experiências 
dão mais peso
a Angola  [16]

INDUSTRIALIZAÇÃO

IDIA aplica 
Kz 1,8 mil 
milhões  [22]

POR VIA DA BOLSA

Privatizações
vão pagar  
consultoria  [13]

YANNICK ARAGÃO

“Reforma tem 
de começar 
nas pessoas”
O advogado e presidente da 
JUTRA (Associação dos Juristas 
do Trabalho), António Yannick  
Aragão, reafirma que a protec-
ção social é obrigatória. O espe-
cialista em Direito do Trabalho 
lembra que o Instituto Nacio-
nal de Segurança Social (INSS) 
atende a protecção social de nível 
1. Não atende a protecção social 
de base, nem a complementar, 
porquanto, ela atende a protec-
ção social que tem a ver com a 
relação de emprego: trabalha-
dor-empregador. [10-11]

Os Presidentes angolano João 
Lourenço, e Marcelo Rebelo de 
Sousa, de Portugal, assumi-
ram ontem, em Lisboa, que os 
dois países querem, por agora, 
“falar do presente e do futuro”. 
No quadro da visita do Chefe 
de Estado angolano, vão ser 
assinados 12 instrumentos de 
cooperação. O Presidente João 
Lourenço discursou ainda no 

Parlamento português, numa 
sessão em sua honra, tendo na 
ocasião reafirmado a inten-
ção de Angola iniciar um novo 
ciclo. Relembrou que se quer 
maior abertura aos investido-
res e há já um quadro de maior 
transparência. Neste momento, 
já foi acertada a vinda de Mar-
celo Rebelo de Sousa a Luanda, 
para o próximo ano. [4]

PORTUGAL ABRAÇA

Angola inicia
um novo ciclo

JESUS TEIXEIRA

Seguro automóvel não 
é o principal negócio 
dos operadores do 
sector. [12]

SUZANA MORAIS

O sucesso de qualquer 
sistema depende da 
existência de bons 
quadros técnicos. [24]

REPATRIAMENTO 
VOLUNTÁRIO
DE CAPITAIS

Faltam
38 dias

1.623.443

131.252
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