CÉSAR RASGADO

PRECIOSO DOMINGOS

Nossa produção
de trigo garante
entre 50 e 60%
do consumo. [10]

DIAMANTINO AZEVEDO

É cedo para o IVA
ser implementado,
embora seja bom
imposto. [16]

Angola não pode
optar por deixar
de ser um membro
da Opep. [14]
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PETRÓLEO

INVESTIMENTOS

Angola corta 47 mil barris/dia à sua produção, mas
aguarda subida do preço
com medidas da Opep

Aipex tem 21 países interessados em investir em
Angola. 79 pedidos já
deram entrada até aqui
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ORÇAMENTO

LOGÍSTICA

TRANSPORTE

Valor equivalente a 17,5 mil
milhões de dólares para
o OGE vão ser garantidos
pelas receitas fiscais

Plataforma do Soyo vai ser
concluída este ano. Estação
do Bungo deve movimentar
um total de 3 milhões de
passageiros por ano

Ministério prevê para o ano
que agora começa uma nova
matriz económica que se
traduza num crescimento de
26 por cento
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365 dias
de trajectória
em “doing business”
ÁFRICA

China
e lusófonos
mais próximos
A China e os países de língua
portuguesa ficaram ligados em
2018 por um conjunto de novos
empreendimentos, e a trajectória de aproximação prolonga-se
para este novo ano, sob o signo
da Nova Rota da Seda. [26]

“TELA GIGANTE”

REPATRIAMENTO DE CAPITAIS

100 mil milhões nos cofres
O país terá recebido, durante a
fase de repatriamento voluntário
de Recursos Financeiros domiciliados no exterior, aproximadamente 100 mil milhões de dólares,
segundo avança fonte oficiosa,
ainda que fontes próximas ao
BNA, que não confirmam a informação, tenham dado conta, esta
semana, que a instituição tudo

2019

faz para que sejam apresentados,
muito em breve, os dados completos relativos à primeira fase que
expirou a 26 de Dezembro de 2018.
Se o BNA vir a confirmar essa
nova tendência de fluxo de divisas
para o país, os cerca de 100 mil
milhões de dólares devem representar o triplo das previsões anteriormente avançadas. [12-13]

Os 10 filmes
para assistir
este ano
Que o Marvel Studios virou uma
mina de dinheiro, isso ninguém
duvida. E quando é que essa boa
fase vai acabar? Se depender dos
lançamentos da próxima temporada, ainda deve demorar para
alguém o tirar do topo. [30]

