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Angola tem 
a terceira 

inflação mais 
alta da região 
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APESAR DO RECUO DO GOVERNO EM 2018

Boeing ‘risca’ TAAG da lista de 2022 e  
estende entrega de aeronaves até 2025

IMOBILIÁRIO 

ESPECULAÇÃO 

Burocracia 
pendura  
investimento 
chinês de 
900 milhões 
de dólares 

Preços  
de extintores 
disparam  
acima dos 500% 
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MIGUEL GERALDES, DIRECTOR-GERAL DA UNITEL 

AVIAÇÃO. A construtora norte-americana foi obrigada, mais uma vez, a  
reprogramar a entrega de oito aeronaves à TAAG, estendendo agora os prazos para  
entre 2022 e 2025. No último plano as entregas tinham o limite de 2024.  
Fonte da Boeing garante que o con- trato assinado em 2018 com 
o Governo continua válido, ape- sar de João Lou-
renço ter recuado, sem comunicar 
aos americanos, por alegada pres-
são do FMI. O Governo mantém-
-se em silêncio há mais de quatro 
anos.  Pág. 12

ENTREVISTA. Numa altura de alguma 
agitação do mercado, forçada pela entrada 

de uma nova operadora, o director-geral da 
Unitel defende que a empresa tem a obriga-

ção de manter a liderança do mercado. 
Em entrevista respondida por email, 
Miguel Geraldes apresenta também 
as razões pelas quais a empresa que 

dirige não está a partilhar as suas 
infra-estruturas com a Africell.   

Sobre o aumento da concorrência, 
o gestor garante que a Unitel está 

preparada, entre outros argumen-
tos, pelo conjunto de investimen-
tos financeiros que realiza todos 

os anos, calculados acima dos 120 
mil milhões kz. Págs. 4 e 5

Linda Liu, 
directora-geral 
do grupo

“É difícil  
o mercado 
acomodar 

quatro 
operadores”

Câmbio Kz/USD    7 Abril :  443,955      8 Abril :  444,795      11 Abril :  434,350      12 Abril :  434,350      13 Abril :  423,000     14 Abril :  427,096      18 Abril :  423,150      19 Abril :  420,437


