OPINIÃO
Sistema de Governo e Eleição do
Presidente da República em
Angola

"Ficavam espantados por eu não
os torturar"
27-Jan-2009

27-Jan-2009

Em seis horas fez o que
Tal como muitos países
ninguém conseguiu em 22
dias: um terrorista indicoucom “democracias recentes
lhe o paradeiro do líder da
e emergentes”, Angola é
AI-Qaeda no Iraque.
um país cujo ordenamento
jurídico é feito de «leis que Processou o Departamento de Defesa
não são aplicadas, de «leis inexistentes que norte-americano e arriscou a própria vida...
são aplicadas e de leis que...
Ler mais...
Ler mais...
Cinco lições
da crise

O plágio de António
Pitra Neto

23-Jan-2009

22-Jan-2009

"Um dos elementos
estruturantes do liberalismo
ideológico é a livre
competição entre todos, em
igualdade de condições. O liberalismo
virtuoso não se pode desenvolver sem o
Estado. Pode parecer um...
Ler mais...

Sempre tive uma impressão
positiva em relação ao Dr.
António Pitra Neto,
enquanto intelectual e
tecnocrata. Sempre me pareceu uma
pessoa muito equilibrada, modesta e
humilde e uma das grandes cabeças ...
Ler mais...

A importância do capital
humano
28-Jan-2009
Quando uma empresa decide iniciar o seu processo de
internacionalização há sempre um conjunto de factores que
são minuciosamente estudados para fundamentar a escolha de
um determinado mercado. Entre esses factores encontram-se
os recursos humanos. Dificilmente uma empresa considera
investir num País que não satisfaça as suas necessidades de
capital humano.
Ler mais...

POLÍTICA
Congresso do MPLA decorre em
Dezembro
30-Jan-2009
O secretário-geral do MPLA, Mateus Julião Paulo “Dino Matross”,
anunciou ontem, em Luanda, que o seu partido vai realizar em
Dezembro deste ano o seu sexto congresso ordinário. “Dino Matross”
anunciou este facto quando discursava no encerramento da sétima
sessão ordinária do Comité Provincial de Luanda do MPLA.
Ler mais...
Biocombustíveis esperam
legislação

Presidente zambiano em visita de
trabalho

30-Jan-2009
30-Jan-2009
O Governo prepara um pacote
O Presidente da República,
legislativo para regular a
José Eduardo dos Santos,
produção de biocombustíveis no
aborda hoje com o seu
país, anunciou ontem, em Luanda,
homólogo da Zâmbia, Rupiah
o ministro da Agricultura, Pedro
Banda, a cooperação bilateral e
Canga.
a situação política na região Austral do
continente africano. ...
Ler mais...
Ler mais...
Chefe da diplomacia angolana pede
fim de sanções contra Zimbabwe

África quer maior representação em
reuniões do G-20

29-Jan-2009

29-Jan-2009

O ministro angolano das
Os líderes africanos, que se
Relações Exteriores, Assunção
reúnem em cimeira em Addis
dos Anjos, advogou quartaAbeba, no próximo fim-defeira em Addis Abeba, Etiópia,
semana, vão exigir uma
o fim das sanções contra o Zimbabwe tão logo
melhor representação do
se forme o Governo de Unidade Nacional.... continente africano no Grupo dos 20 (G-20)
durante as reuniões sobre a c...
Ler mais...
Ler mais...

Conselho de Ministros analisa
medidas macroeconómicas

TC emitirá primeiro parecer à Conta
Geral do Estado

29-Jan-2009

29-Jan-2009
O Conselho de Ministros fez
TC emitirá primeiro parecer à
esta quarta-feira, em Luanda, a
Conta Geral do Estao presidente do
primeira abordagem do
Tribunal de Contas, Julião António
cronograma das principais
anunciou, quarta-feira, em Luanda,
medidas de gestão
que a instituição que dirige vai
macroeconómica e estruturais a implementar
emitir o primeiro parecer à Cont...
durante o presente ano. Segundo...
Ler mais...
Ler mais...
Luanda abre linha de crédito
a Bissau

'Angolagate': 500 mil euros gastos em
acompanhantes

28-Jan-2009

28-Jan-2009

O governo angolano vai abrir
As delegações oficiais
uma linha de crédito para a
angolanas eram acompanhadas
Guiné-Bissau que, de acordo
em Paris por jovens raparigas,
com o primeiro-ministro
pagas em cash por Pierre
guineense, Carlos Gomes
Falcone. Na audiência de
Júnior, servirá de «balão de oxigénio» ao país. segunda-feira à tarde do processo
...
'Angolagate', o tribunal de Paris ...
Ler mais...
Ler mais...

ECONOMIA
BES admite ceder parte do seu capital em
Angola
30-Jan-2009
O Banco Espírito Santo (BES) admite que pode ceder mais capital do seu banco em
Angola, actualmente de 75%, a investidores locais, revelou o presidente executivo da
instituição, Ricardo Salgado.
Ler mais...

OPEP pede aos reguladores fim da
especulação no crude

Portugal mantém aposta no
mercado angolano

30-Jan-2009
A Organização dos Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP) quer que os
reguladores norte-americanos
controlem os “hedge funds” e
especuladores de modo a evitar
a elevada volatilidade dos preços da
matér...
Ler mais...

30-Jan-2009

"A expansão angolana está
ameaçada"

Construção da fábrica da Unicer
em Luanda avança este semestre

30-Jan-2009

"Mesmo num cenário de
abrandamento económico,
Angola é um país em
reconstrução e necessita de
parcerias em todos os sectores e níveis de
investimento. Por isso continua a ser uma
forte aposta par...
Ler mais...

29-Jan-2009
A economia angolana vai A construção da fábrica da Unicer em
contrair-se este ano, devido Luanda, Angola, vai arrancar no primeiro
à quebra acentuada da
semestre do ano, depois de o projecto de
produção e do preço do
investimento ter sido aprovado pela
petróleo, voltando a crescer Agência Nacional para o Investimento
em 2010, afirma a Economist Intelligence Privado ...
Unit (EIU) no último relatório s...
Ler mais...
Ler mais...

Governo aprova linha de crédito
agrícola de USD 350 milhões

Luanda proclama Câmara de
Comércio e Indústria

29-Jan-2009

29-Jan-2009

O Conselho de Ministros
A proclamação da Câmara
aprovou esta quarta-feira
de Comércio e Indústria de
uma linha de crédito
Luanda (CCIL) acontece
agrícola de 350 milhões de
quinta-feira, na capital
dólares, destinada ao
angolana, anunciou terçafinanciamento de pequenos e médios
feira a comissão instaladora.
produtores, assim como de associações e Ler mais...
coope...
Ler mais...
Empresas indianas procuram
parcerias em diversas áreas do
mercado angolano

São Tomé: Leilão de blocos
petrolíferos realiza-se no fim do
ano

29-Jan-2009
Uma missão empresarial indiana chega
hoje a Luanda para, em dois dias, estudar
com homens de negócios de Angola o
estabelecimento de eventuais parceiras em
diversos domínios. A comitiva é integrada
po...
Ler mais...

29-Jan-2009

SOCIEDADE
Tráfico de drogas tende a
aumentar
30-Jan-2009

O leilão dos blocos
petrolíferos da zona
económica exclusiva de
São Tomé e Príncipe
deverá realizar-se no último trimestre de
2009, disse hoje à Lusa fonte da Agência
Nacional de Petróleo (ANP). A fon...
Ler mais...

O comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos,
revelou ontem, em Luanda, que há a tendência no país para o
aumento do tráfico de droga e de crimes com recurso às novas
tecnologias de informação.

Ler mais...

Problemática do Lixo em Luanda
analisada com especialistas

O reaparecimento da Palanca
Negra Gigante

30-Jan-2009

30-Jan-2009

A problemática da gestão
dos resíduos sólidos esteve
em análise em Luanda,
num seminário promovido
pelo Ministério do
ambiente, como contribuição na estratégia
de definição de uma política sobre a mat...
Ler mais...

Está confirmado! A
Palanca Negra Gigante
ainda existe em Angola.
Por alguns minutos no
Parque Nacional de Cangandala, em
Malange, uma manada deixou-se filmar
pelas câmaras da Universidade Católica de
...
Ler mais...

Jurista defende estudos sobre
danos ao Ambiente

Acidente de viação causa 11
mortos

29-Jan-2009

28-Jan-2009

A cidade de Cabinda
acolhe hoje um seminário
sobre “Derrames de
Petróleo e Degradação
Ambiental, Marinha e
Costeira”. O seminário insere-se no quadro
da Semana Nacional do Ambiente, que
prevê dar iníc...
Ler mais...

Pelo menos onze pessoas
morreram e outras 16
ficaram feridas num
acidente de viação ocorrido
na estrada da Damba,
município da província do Uíge, noticiou
esta quarta-feira a Rádio Nacional de
Angola....
Ler mais...

A mulher é equivalente ao
homem

Para quando o fim dos
cortes?

28-Jan-2009
É na família, a coberto da
intimidade do lar, que as
mulheres sofrem grande parte da
violência de que são alvo. Um
número elevado destas pessoas
tem de recorrer aos cuidados
médicos, dada a gravidade ...
Ler mais...

28-Jan-2009
O Governo angolano tem
em execução aquilo a que
chama de «Programa de
Melhoria das Condições
Básicas de vida da
população». Na sua essência este programa
visa minimizar as carências a que os
angolanos...
Ler mais...

Cremildo Paca lança hoje
“Contencioso Administrativo”

UNICEF: Ajudar 36 países custa
mais de 700 milhões de euros

27-Jan-2009
27-Jan-2009
O jurista Cremildo Paca apresenta hoje às
Mais de 700 milhões de
18H00, na Faculdade de Direito, em
euros é quanto custa a
Luanda, o livro “Direito do Contencioso
ajuda humanitária de
Administrativo Angolano”. Já lançado em
emergência a crianças e
Portugal, o livro foi editado pela Editora ... mulheres de 36 países, incluindo
Moçambique, Angola, Timor-Leste e
Ler mais...
Guiné-Bissau. O Relatório de Acção
Humanit...
Ler mais...

EDUCAÇÃO
Curso de pós-graduação em supervisão e
inovação
28-Jan-2009
Um curso de pós graduação em Supervisão e Inovação,
primeiro do género promovido pelo Ministério da Educação em
parceria com a UNICEF decorre desde o último fim-de-semana
até 20 de Fevereiro próximo, na cidade do Waku-Kungo,
município da Cela, Kwanza-Sul, com a participação de 60
docentes licenciados em Ciências da Educação.
Ler mais...

Universidade Agostinho Neto
aumenta vagas
28-Jan-2009

Falta de espaço condiciona vagas
para novos estudantes no ensino
superior

A Universidade Agostinho 26-Jan-2009
Neto (UAN) tem
A falta de espaço físico e o
disponíveis, para este ano
mau aproveitamento de
lectivo, 8704 vagas, mais
muitos alunos do primeiro
1200 do que no ano
ano, pode estar na base das
anterior. Apesar disso, a universidade
poucas vagas existentes nas
pública ainda está longe de absorver “o
faculdades da Universidade
grande ex...
Agostinho Neto, defendeu o decano da
fac...
Ler mais...
Ler mais...
Ensino superior chega
ao Luena

Aumento de alunos no ano
lectivo 2009

26-Jan-2009

26-Jan-2009

O governador do Moxico,
João Ernesto dos Santos
«Liberdade», e o secretário
de Estado para o Ensino
Superior, Adão do
Nascimento, assinaram
ontem, na cidade do Luena (Moxico), um
memorando de entendim...
Ler mais...

A taxa média anual de
crescimento de novas salas
de aula, na ordem dos
18,59 por cento, nos
últimos seis anos, é ainda
incapaz de dar resposta ao aumento médio
anual (15,18%) de alunos matriculados
no...
Ler mais...

SAÚDE
Hospital de Ombadja regista 25 casos de
tuberculose
30-Jan-2009
O Hospital Municipal de Ombadja (Cunene) registou, de
Janeiro a Dezembro de 2008, 25 novos casos de tuberculose,
informou hoje, sexta-feira à Angop, a responsável de
estatística da aludida instituição, Carla Maria.

Ler mais...
Médicos defendem mais formação
e melhores condições hospitalares

Lançado alerta para a escassez de
preservativos e retrovirais

30-Jan-2009

29-Jan-2009

O Governo deve reforçar
Nas instalações da Escola
os cuidados primários de
Nacional da
saúde através da construção
Administração, em Luanda,
de mais infra-estruturas
está a decorrer um
hospitalares e formação de
seminário de formação de
recursos humanos para uma melhor
formadores em comunicação interpessoal
assistência médica às populações, reco... para organizações nacionais, com a
presença de 30 for...
Ler mais...
Ler mais...
Há registo de novos casos
de lepra
29-Jan-2009

Ordem dos Médicos apresenta
Regulamento do Prémio de
Investigação Biomédica

Os índices de prevalência 27-Jan-2009
da lepra nalgumas regiões
O Regulamento do Prémio de
preocupam as autoridades.
Investigação Biomédica, uma
iniciativa da Ordem dos
Segundo Joseph Nsuka,
médico especialista nesta
Médicos de Angola (OMA),
doença, as províncias mais propensas são
foi apresentado segunda-feira
Malanje, Kwanza-Sul e Lunda-Sul, ...
à classe e ao público, durante
uma
gala,
realizada
no Cine Tropica...
Ler mais...
Ler mais...
Hospital central de Benguela entra
em funcionamento nos próximos
dias

Ordem dos Médicos realiza V
Congresso Internacional

27-Jan-2009
O director provincial da Saúde, António
Bento garantiu hoje à Angop, em
Benguela, que a primeira fase do hospital
central de Benguela entrará em
funcionamento num período inferior a um
mês, criadas qu...
Ler mais...

A Ordem dos Médicos de
Angola vai realizar, de 26 a
27 de Janeiro, no Centro de
Convenções de Talatona,
em Luanda, o seu V Congresso
Internacional, sob o lema "Equidade, ética
e direito à saúde: ...
Ler mais...

26-Jan-2009

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Inovações: Um "mouse" para os cegos
aprenderem a ler
28-Jan-2009

Duzentos anos depois que Louis Braille inventou o alfabeto
para cegos, ele entra agora na era electrónica. Isso ocorreu
graças a Mouskie, um sistema em que o mouse tem o seu
próprio programa, inventado pelo sumo Philippe Racine,
que facilita a aprendizagem do alfabeto Braille.

Ler mais...

Moscas mostram evolução ao
recuarem no tempo

Entidade pede salas de informática
em Angola

28-Jan-2009

26-Jan-2009
Investigadores do Instituto
O dirigente da Célula
Gulbenkian de Ciência
Académica First Angola
(IGC), em colaboração
(CAFA) defendeu em Luanda
com colegas norteque o Governo angolano
americanos, recriaram um processo de
deverá investir mais na
selecção natural numa população de
implementação de salas
moscas do vinagre e voltaram atrás no ... informáticas no país.
Ler mais...
Ler mais...

DESPORTO
Curso para formadores de técnicos e monitores começa em
Fevereiro
30-Jan-2009
Um curso para formadores de técnicos e monitores inicia no
próximo mês de Fevereiro no país, com vista a preparar os
agentes que trabalharão no Programa de Desenvolvimento do
Desporto, que dá pelo nome de Despontar, anunciou ontem à
imprensa, em Luanda, o director nacional dos desportos,
Raimundo Ricardo.
Ler mais...

Federação angolana de ténis de
mesa procura treinador no
mercado chinês

Petro de Luanda encerra estágio
com vitória em Windhoek

30-Jan-2009

O Petro de Luanda
(campeão nacional) venceu
na noite de quarta-feira, no
Estádio San Nujoma, em
Windhoek, capital namibiana, o Black
Africa local, por 3-2, no oitavo e último
jogo de controlo de estág...
Ler mais...

A direcção da Federação
Angolana de Ténis de
Mesa recorre ao mercado
chinês para contratar o
substituto do português
Abílio Cruz, demitido do cargo de
seleccionador nacional em Julho do ano
passado, p...
Ler mais...

29-Jan-2009

Angola-Mali foi
antecipado

Huíla está sem fundos para
divulgar o CAN

29-Jan-2009

29-Jan-2009

O jogo entre as selecções
nacionais de Angola e do
Mali em futebol realiza-se
no dia 10 de Fevereiro, às
20h00 no estádio Marville, na cidade de
Lacaune (arredores de Paris) em França,
informou ontem ...
Ler mais...

A comissão executiva da
província da Huíla para o
Campeonato Africano das
Nações (COCAN)
necessita de 101 milhões de kwanzas para
iniciar o programa de mobilização e
divulgação da competição que o paí...
Ler mais...

Belenenses de Portugal termina
visita a Angola

Jornal "A Bola" lança edição em
Angola

28-Jan-2009

27-Jan-2009
A equipa de futebol sénior
O jornal desportivo português
masculina de honras do
A Bola vai lançar uma edição
Belenenses de Portugal
angolana, que sairá para as
terminou terça-feira a sua
bancas, numa primeira fase,
visita de dois dias ao país,
três vezes por semana, às
que visou sobretudo a
segundas, quartas e sextasassinatura de um acordo de cooperação
feiras, soube hoje a Angop de fo...
com o clube...
Ler mais...
Ler mais...

Relógio do CAN de 2010 já em
contagem decrescente
27-Jan-2009

Triunfos de Agnelo e Gerusa
encerram campeonatos nacionais
em Luanda

A capital angolana deu já o 26-Jan-2009
pontapé de saída à
Os triunfos dos mesacampanha intensiva de
tenistas Hermenegildo
divulgação da Taça de
Agnelo, da Universidade
África das Nações de Futebol (CANPrivada de Angola
2010), que o país vai albergar, com o
(UPRA), e Gerusa Borges,
lançamento do primeiro cronómetro que... da Anglodente, em seniores, marcaram o
encerramento do 19º Campeonato
Ler mais...
Nacional de ténis de...
Ler mais...

CULTURA
Peça “O casal” em exibição no auditório Njinga
Mbande
30-Jan-2009
O grupo Horizonte Njinga Mbande apresenta sábado, às 20 horas, no auditório Njinga
Mbande, a peça “O casal”, uma comédia dramática, produzida como chamada de
atenção para os problemas da vida conjugal. Com a duração de uma hora e um elenco
de seis actores, a peça, que foi estreada em Dezembro do ano passado, faz uma análise
cénica das perturbações sociais e dos conflitos conjugais.
Ler mais...

Escritores vítimas da censura
reunidos na Colômbia

Instituto Angolano de Cinema
com novo director-geral

30-Jan-2009

29-Jan-2009

Escritores vítimas da
O Instituto Angolano de
censura e intolerância,
Cinema Audiovisual e
como Salman Rushdie, vão
Multimédia (IACAM), afecto
estar reunidos, a partir da
ao Ministério da Cultura,
próxima quinta-feira, na
conta com uma nova direcção
estância turística de Cartagena, Colômbia,
encabeçada por Pedro
onde vão compartilhar as suas exp...
Ramalhoso, nomeado por despacho da
ministra Rosa Cruz...
Ler mais...
Ler mais...
Falta de cópias impede exibição
do filme “Che”

Núcleo do Teatro Universitário
realiza festival

29-Jan-2009
O Instituto Cubano de Arte e
Indústria Cinematográfica
(ICAIC) afirmou segundafeira que as duas partes do
filme de “Che”, de Steven
Soderbergh, não foram
exibidas porque não havia cópias da fita
em C...
Ler mais...

29-Jan-2009
O Núcleo Dinamizador do
Teatro Universitário de Angola,
no âmbito do fomento das
actividades culturais no ensino
universitário, realiza entre os
dias 27 de Março a 4 de Abril do
ano corrente, a segund...
Ler mais...

"Honrada em representar
o país"

Cartoonismo angolano foi
finalmente reconhecido

28-Jan-2009
A escritora Cremilda de
Lima é candidata, pela
segunda vez consecutiva,
para o Prémio "Astrid
Lindgren" instituído pelo Governo Sueco
para honrar a memória de uma das mais
populares esc...
Ler mais...

28-Jan-2009
O Governo angolano, por
intermédio do Ministério da
Cultura, homenageou o
cartoonista Sérgio Piçarra,
director da publicação Kissonde,
pelo seu contributo na
divulgação do cartoon e pelo seu trabalho
...
Ler mais...

Rádio Luanda distingue melhores
músicos de 2008

Novo disco de Bruce
Springsteen

27-Jan-2009

26-Jan-2009

Os músicos angolanos Ary
e Socorro, com dois
prémios cada, foram os
destaques da gala de
prémios do Top Rádio
Luanda2008, que distinguiu
domingo à noite, na capital do país, os
vencedores de 14 catego...
Ler mais...

Poucos dias depois da
tomada de posse de Barack
Obama como Presidente
dos EUA, chega às lojas o
24º disco de Bruce
Springsteen, Working on a Dream. Parece
haver uma relação clara entre os dois
factos ...
Ler mais...

REGIÕES
Desminagem avança para as
áreas rurais
29-Jan-2009
O Departamento Provincial do Bengo do Instituto Nacional de
Desminagem (INAD) vai proceder, na localidade das Mabubas,
nos próximos dias, à destruição de vários engenhos explosivos
de diversos calibres, removidos durante a operação de
verificação e desminagem efectuada no troço entre Caxito e a
ponte sobre o rio Dange.
Ler mais...

Grupos carnavalescos inscritos
recebem apoio do Governo

Catoca mantém exploração
suspensa até fim de 2009

29-Jan-2009

29-Jan-2009

Vinte e dois grupos
A mina de diamantes de
carnavalescos, entre os
Catoca, deverá manter
quais 10 infantis, inscritos
suspensas as actividades de
para a edição carnavalesca
exploração até final do ano,
deste ano, na província do Namibe, já
revelou a empresa russa
contam com um apoio financeiro e
ZAO Alrosa, maior accionista do
material dos governos da prov...
empreendimento, responsável por três
quart...
Ler mais...
Ler mais...
Huíla com grandes reservas de
diamantes e ouro

A Cruz pesada que o governador
de Benguela recebeu de Dumilde

28-Jan-2009

28-Jan-2009

Estudos realizados na
província da Huíla confirmam
a existência de grandes
reservas de diamantes e ouro,
uma informação dada pelo
anterior governador, Ramos
da Cruz, na cidade do Lubango, aquando
de u...
Ler mais...

Só suplantada pela capital
do país, a província de
Benguela terá recebido –
segundo dados contidos no
OGE/2008 – 365 milhões e 579 mil
dólares americanos para investimentos
públicos, mas a verdade é q...
Ler mais...

Governo de Luanda promove
seminário sobre segurança na
construção civil

Luanda e Gaberone poderão estar
ligadas via aérea ainda este ano

27-Jan-2009

As cidades de Luanda e
Gaberone poderão estar
directamente ligadas por
via aérea, caso as
autoridades angolanas
aprovem um projecto de acordo neste
sentido, submetido em meados do ano
passado pelo gov...
Ler mais...

O Governo da Província de
Luanda (GPL) promove a 30
deste mês um seminário
sobre planeamento,
organização e segurança em
obras de construção civil,
inserido no programa de comemoração dos
433 anos da ...
Ler mais...

26-Jan-2009

Promulgada criação da Autoridade
de Transportes de Luanda
26-Jan-2009
O decreto do Conselho de
Ministros, que institui a
criação da Autoridade de
Transportes de Luanda
desde 24 de Setembro
último, foi publicado na primeira série do
Diário da República no 179, soube sába...
Ler mais...

Lunda-Norte sofre com o
encerramento da fronteira com a
RDC
23-Jan-2009
A consequência directa do
encerramento da fronteira e
a proibição das trocas
comerciais com a vizinha
República Democrática do
Congo, como medida de prevenção contra
o vírus do ébola, são as dificulda...
Ler mais...

INTERNACIONAL
Situação alimentar mundial piora com colapso
financeiro
30-Jan-2009
A situação alimentar mundial pode agravar-se devido à
crise financeira e a queda dos preços agrícolas, advertiu o
director-geral da FAO (Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação), Jacques Diouf, na
abertura da conferência internacional sobre segurança
alimentar.
Ler mais...

Forum Económico Mundial na Era
da incerteza

Aquecimento global pode durar
mil anos

30-Jan-2009

29-Jan-2009

A tradicional reunião anual
O aquecimento global é
de Davos será este ano
irreversível e, mesmo se
marcada pela discussão de
todas as emissões de gasescomo será o mundo depois
estufa fossem cortadas a
da crise. Líderes mundiais, da política, das
zero, as temperaturas
empresas e das universidades tentarão
continuariam elevadas por
definir as form...
mil anos, causando secas graves em muitas
regiões, c...
Ler mais...
Ler mais...
Aumenta o desemprego e diminui
o turismo no Mundo
29-Jan-2009
O mercado mundial cortou
nos últimos seis meses mais
de 250 mil empregos por
causa da crise económica
mundial. O desemprego
atingiu principalmente postos
de trabalho das multinacionais espalhadas
pelo...
Ler mais...

ONU analisa impacto dos
biocombustíveis na produção de
alimentos
28-Jan-2009
O Painel
Intergovernamental sobre
Alterações Climáticas
(IPCC) das Nações Unidas
vai analisar pela primeira
vez o impacto dos biocombustíveis na
produção mundial de alimentos.
Ler mais...

Radicais islâmicos ganham
terreno na Somália

China celebra novo
ano lunar

27-Jan-2009

27-Jan-2009

A retirada total das forças
da Etiópia da Somália,
concluída ontem,
consolidou a ocupação dos
rebeldes islamistas radicais do grupo al
Shabaab que hoje anunciaram a aplicação
da sharia (lei islâmica) ...
Ler mais...

A avaliar pelas toneladas
de fogo de artifício
lançadas em Pequim na
passagem do ano lunar,
muitos chineses consideram a crise um
tigre de papel e parecem duvidar que 2009
seja tão difícil como os ind...
Ler mais...

Líder dos rebeldes do Congo
detido no Ruanda

Programa Alimentar Mundial
ameaça suspender ajuda na
Somália

26-Jan-2009

Laurent Nkunda, líder do 23-Jan-2009
maior grupo rebelde do
O director do Programa
Congo, foi detido no
Alimentar Mundial (PAM)
Ruanda. A notícia foi bem
para a Somália, Peter
acolhida numa altura em que as
Goossens, ameaçou
autoridades ruandesas eram acusadas de
suspender a distribuição de
estar a encobrir a actividade rebel...
alimentos em determinadas zonas do país
se as autoridades e grupos armados
Ler mais...
somalis nã...
Ler mais...
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