
Folha de remuneração do pessoal da função pública 
sofre actualização neste mês de Janeiro no quadro da 
melhoria da dignidade social e recuperação do poder de 
compras das famílias que o Programa de Governação 
2018-2022 colocou na hierarquia das suas prioridades 
de realização.  [6-11]

Uma mística de várias 
origens raciais, etnolin-
guísticas, tribos, regiões, 
emigrantes e um cres-
cimento populacional, 
caracteriza a cidade de 
Luanda, que, apesar dos 
“mil e um” problemas, con-
tinua a ser a metrópole 
que mais habitantes atrai, 
para desfrutar das suas 
ricas e potenciais áreas 
turísticas, a facilidade de 
negócios e o desfrute das 
noites longas “mundanas”. 
A heterogeneidade está a 
dar outra cara e credibili-
dade externa. [17]

FUTURO PROMETE

Luanda traça um novo rosto
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MANUEL NUNES JÚNIOR

Medidas fiscais 
baixaram o défice 

para 0,4% [12]

MEDIDA DO GOVERNO

Ajustes de salários
colocam professores
e técnicos de saúde
em zona de conforto

OGE/2019: Comissão Económica aprova as regras de execução  [4]

RECONHECIMENTO

Clima
de negócios
sobe no ranking
Angola está entre os cinco países 
africanos recomendados pela consul-
tora EXX Africa como o melhor des-
tino de investimento para este ano, 
juntamente com a Etiópia, Ghana e 
Mauritânia.  [18]

RECEITAS

Imposto
não petrolífero 
acrescenta valor
A receita não petrolífera acumulada, 
em Dezembro último, cifrou-se em 
1.693 mil milhões de kwanzas, o 
que corresponde a um aumento de 
31 por cento face ao período homó-
logo de 2017, soube o JE da AGT. [16]

Vencimento máximo que um 
professor licenciado passa a 
receber doravante no novo 
quadro remuneratório.

Estimativa geral do 
ajustamento feito no 
ordenado do pessoal do 
Sistema Nacional de Saúde.  
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LUÍS LÉLIS

BAI tem usd 70 
milhões e espera 
por projectos [12]

FERNANDO TELES

BIC concede usd 
2,8 milhões

à economia [12]


