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FERNANDA MUALEIA

Infelizmente, o país 
não tem um plano 
de contingência 
para empresas.  [10]

ANTÓNIO VENÂNCIO

Demolições no 
Mussulo devem 
ser colocadas já 
na agenda. [23]

GALAXI S10

Móvel equipado 
com 5G chega em 
Fevereiro e vai 
agitar mercado. [31]

BNA acusado de perseguir “Xiquila Money”
CASO BANCOS “MAIS” E “POSTAL”

A administração do Banco Postal (BPT) reagiu na 
última sexta-feira à retirada da licença de opera-
ções na banca comercial, ao que chamou de incon-
gruências no posicionamento do BNA. Dentre as 
várias, defende-se do facto de ter sido notificada 
uma hora antes de o BNA surgir nos ecrãs e micro-
fones da imprensa para anunciar a aludida medida.

O banco não cumpriu com a orientação de ele-
var para 7,5 mil milhões de kwanzas (cerca de 25 

milhões de dólares) o seu capital Social e Fundos 
Próprios Regulamentares. A medida de suspen-
são foi, igualmente, aplicada ao Banco Mais, que 
na quarta-feira fez sair um comunicado onde diz 
que vai respeitar a decisão do banco central, mas 
aguardava outro desfecho ao processo.

Entre os economistas, juristas e operadores de 
banca não há consenso sobre o mérito da decisão 
do Banco Nacional de Angola. [12-15]

Contribuintes com dívida para com o Estado, que totaliza 
323 mil milhões de kwanzas, têm uma oportunidade de 
sair do incumprimento, no âmbito do novo “perdão fiscal” 
que possibilita os devedores pagarem impostos sem o juro 
e as multas, até 30 de Dezembro de 2019.   [6-11]

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS COM JURO E MULTAS

Estado perdoa
122,7 mil milhões
de kwanzas

Dívida total dos diversos 
contribuintes prevista nos 
dois sistemas tributários 

(fiscal e aduaneiro).

Valor em kwanzas de 
atrasados aduaneiros 
de sete instituições de 
referência no mercado.

MILHÕES DE KWANZAS MIL MILHÕES
351.000 9,222

OPINIÃO Luanda: ao assumir olhar para os musseques, governador vai conquistar corações Por Agostinho Chitata  [2]

Nº DE CONTAS
ABERTAS (MÉDIA MENSAL)

DESEMPENHO DOS INSTRUMENTOS
DE INCLUSÃO FINANCEIRA PARTICULARES

DEPÓSITOS (VALOR)

TRANSACÇÕES (Nº)

CONTAS (Nº)

TEMPO DE
ACTIVIDADE MESES)

Bankita (BNA) Xiquila money (Banco Postal)

7.303 18.608

50.000

254.000,00 kZ

555.045 130.253
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