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O ministro do Urbanismo e Habitação, 
José Ferreira, procedeu ontem à entrega 
simbólica de 52 loteamentos dos 100 
previstos inseridos no Programa Nacional 
de  Urbanismo e Habitação no âmbito do 
Dia Mundial 
do Habitat. O plano, em fase de 
conclusão, está a ser implementado 
desde 2009 no bairro 5 de Abril e tem 
disponíveis 3.380 talhões de 900 metros 
quadrados para a edificação de 
habitações numa área de 6.164 hectares. 
O Executivo pretende, com este 
programa, corrigir o crescimento irregular 
da cidade e dedicar-se à construção de 
infra-estruturas sociais (escolas, centrais 
de água 
e energia, hospitais, jardins e espaços de 
lazer, redes hoteleiras e estradas. Na 
distribuição dos lotes, estão a 
ser prioridades as pessoas que 
pretendem construir com meios próprios. 
Itália O embaixador de Angola 
acreditado na Itália, Manuel Pedro 
Pacavira, apelou aos empresários 
italianos da comuna de Castelnuovo vai á 
Cecina para investirem 
em Angola no sector turístico e hoteleiro. 
O diplomata angolano, que falava na 
conferência internacional sobre 
o “O turismo como factor chave do 
desenvolvimento de um território”, 
realizada na semana passada, referiu 
que o 
mercado angolano é aberto a todo o tipo 
de investimento. No veemente apelo, o 
embaixador disse que o país precisa 
da experiência de empresários italianos 
nesse domínio para desenvolver o 
espaço turístico, onde o Governo de 
Angola se tem empenhado para o seu 
relançamento. No 
fórum, foram abordados temas como “O 
cenário económico internacional e 
oportunidades futuras”, dentre 
outros. 
1879 Milhões 
É um lote de títulos suplementares a 
serem emitidos pela 

petrolífera brasileira estatal Pctrobras, no 
âmbito do histórico 
aumento de capital lançado na semana 
passada, 
devido à forte procura verificada. De 
acordo com a 
ANGOP noticiosa “Estado Brasileiro”, a 
companhia 
decidiu distribuir até 75.198.838 acções 
ordinárias (com 
direito a voto) e 112.798.256 papéis 
preferenciais pelo 
mesmo valor de saída definido uma folha 
da operação, o 
que pode elevar o valor total da operação 
a cerca de 120 
mil milhões de reais (5’1,1 mil milhões de 
euros). 
Orçamento grego 
O Governo da Grécia apresentou ontem 
um anteprojecto 
de orçamento para 2011, ancorado no 
rigor, estimando 
uma redução do défice público para 7,6 
por cento do 
Produto Interno Bruto (PIB). De acordo 
com a informação 
avançada pela agência France Press, o 
anteprojecto deverá 
tomar a sua forma final nos próximos dois 
meses, antes de 
ser entregue no parlamento, em 
Dezembro. O documento, 
segundo a AFP, será baseado no plano 
de austeridade “draconiano” 
imposto em Maio pela União Europeia e 
pelo 
Fundo Monetário Internacional (FMI), em 
troca de um 
empréstimo de 110 mil milhões de euros 
para salvar o país 
da bancarrota. O anteprojecto será 
apresentado pelo ministro 
das Finanças, Georges 
Papaconstantinou, na segunda- 
-feira em Conselho de Ministros. 
Tv cabo em benguela 
A empresa de distribuição simultânea de 
sinais de televisão 
por cabo e Internet, TV Cabo, investiu 
12,8 milhões 
de dólares norte-americanos, na 
expansão da sua actividade 
comercial para Benguela, contribuindo 
assim para 



o desenvolvimento das telecomunicações 
em Angola. 
De acordo com comunicado de imprensa 
à que o JE 
teve acesso, a infra-estrutura da TV 
Cabo instalada em 
Benguela e no Lopito apresenta um 
elevado nível de qualidade, 
consistindo numa rede convergente 
avançada de 
banda larga baseada em IP que permite 
serviços diversos 
sobre a mesma infra-estrutura, tais como 
voz, vídeo e 
dados em simultâneo. Além disso, a base 
principal desta 
rede é a fibra óptica, que tem capacidade 
para suportar 
serviços da nova geração. 


