Ministro dos Transportes admite voos da TAAG para a Europa a curto prazo
22-Jan-2009
O ministro dos Transportes angolano, Augusto Tomás, defendeu hoje, em
entrevista à Agência Lusa, que a companhia aérea angolana, TAAG, vai
estar em condições de voltar a voar para a Europa em "sete, oito meses".
Ler mais...

Golfo da Guiné define
prioridades
22-Jan-2009
O Chefe de Estado angolano,
José Eduardo dos Santos,
afirmou ontem, em Luanda,
que os países membros da
Comissão do Golfo da Guiné
devem devolver a esperança à
juventude através de políticas de inclus...
Ler mais...

Secretário-executivo do Golfo
da Guiné toma hoje posse no
Centro de Talatona
21-Jan-2009
O secretário-executivo da
Comissão do Golfo da
Guiné, Miguel Trovoada,
assume hoje o cargo para
o qual foi indigitado
durante a segunda
cimeira ordinária da organização subregional, em Novembro últim...
Ler mais...

Embaixadores indicados pela UNITA
permanecem
20-Jan-2009
Os Embaixadores angolanos no
exterior não fazem parte do
Governo e são individualidades
republicanas, ou seja, agentes do
Estado, revelou fonte governamental,
justificando, desta forma, a manutenção d...
Ler mais...
Protocolo de Kyoto em debate
19-Jan-2009
O Ministério do Ambiente
promove hoje, em Luanda, um
seminário de alto nível, para
definir os moldes e instrumentos
de cumprimento do Protocolo de
Kyoto, no país.
Ler mais...

Embaixador angolano satisfeito com
relações Sino-Angolanas
19-Jan-2009
O embaixador de Angola na China,
João Bernardo, declarou que a visita
do ministro chinês do comércio a
Angola demonstra o “elevado
interesse” da cooperação bilateral
entre as duas nações, com indicado...
Ler mais...
Cimeira dos Chefes de Estado acontece
no final de Janeiro
19-Jan-2009
A 12ª Sessão Ordinária da
Cimeira dos Chefes de Estado e
de Governo da União Africana
(UA) realizar-se-á de 25 de
Janeiro a 03 de Fevereiro em Addis Abeba,
Etiópia, sob o tema “O Desenvolvimento das I...
Ler mais...
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OPEP quer barril de petróleo cotado a US$ 75 em Março
22-Jan-2009
O presidente da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
Botelho de Vasconcelos, afirmou à Agência Lusa que espera um aumento
no preço do petróleo, com o barril atingindo US$ 75 até Março. Botelho de
Vasconcelos, que também é o ministro angolano do Petróleo, afirmou que a
OPEP tem trabalhado para inverter a tendência de queda no valor do
combustível.
Ler mais...

Governo dispõe de reservas para enfrentar
crise internacional
22-Jan-2009
Angola acumulou reservas em divisas
em quantidade suficiente para enfrentar
o arrefecimento económico global,
afirmou terça-feira em Luanda o
responsável da Comissão de
Reestruturação da Agência Nacio...
Ler mais...

Obras no Aeroporto Internacional
avaliadas em USD 74 milhões
20-Jan-2009
Setenta e quatro milhões de dólares é
o montante disponibilizado pelo
Governo angolano para suportar as
despesas das obras de restauração e
ampliação do Aeroporto Internacional 4 de
Fevereiro.
Ler mais...

Africanos querem maior participação nas instituições financeiras internacionais
15-Jan-2009
Os ministros africanos das Finanças reuniram-se ontem em Addis Abeba para
abordar o reforço da participação de África no Banco Mundial (BM) e no Fundo
Monetário Internacional (FMI). Os peritos african...
Ler mais...

Estradas de Angola

22-Jan-2009
As vias rodoviárias
são estratégicas para o
desenvolvimento de
qualquer país. No
caso de Angola, com
três portos a receber e a enviar
mercadorias através do Atlântico,
essas vias são importantes não s...
Ler mais...
Novo hospital para queimados
22-Jan-2009
Um hospital para queimados será construído, ainda este ano, no
município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, para fazer face à procura que se
verifica no “Neves Bendinha”, revelou, terça-feira, o director-geral
daquela unidade sanitária, Valdemiro Diogo.
Ler mais...

OMS assegura inexistência do
ébola em Angola
13-Jan-2009
O Chefe de Estado
angolano, José Eduardo
dos Santos, recebeu, em
Luanda, do director
regional para a África da
Organização Mundial da Saúde (OMS),
Luís Gomes Sambo, a garantia de que
"não existem...
Ler mais...
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