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CASA-CE vai tomar posse na Assembleia Nacional, mas continua a alegar fraude
(http://www.circuloangolanointelectual.com/?p=20720)
Apesar dos resultados definitivos das eleições gerais de 31 de agosto de 2012 não corresponderem à verdade e à vontade expressa por grande parte dos
angolanos, a CASA-CE assume a sua obrigação histórica, de corresponder positivamente aos desígnios dos eleitores angolanos, que almejaram ver a
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Frase do Dia (Leonel Brizola) (http://www.circuloangolanointelectual.com/?p=20716)
“A Educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem Educação é criação de riquezas apenas para alguns
privilegiados. “
(Leonel Brizola)
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O ministro da Economia, Abraão Gourgel, afirmou que um dos objectivos da sua constituição é o de garantir fundos de financiamento a longo prazo
para o arranque e expansão das micro, pequenas e médias empresas angolanas,chega de bla bla , eleitoralismo barato,ainda ha poucos meses,Manuel Nunes
Júnior, secretário do Bureau Político do MPLA para a Política Económica e Social, economista que em 2010 exerceu o cargo de ministro de Estado para a
Coordenação Económica,disse que “por razões históricas,os empresários angolanos, sozinhos, não têm capacidade para garantir o desenvolvimento da
economia de Angola”,entao o que é que mudou serão as eleições?
O Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA), afecto ao Programa de
Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), foi quarta-feira lançado em Luanda pelo Ministério da Economia de Angola, de acordo
com a agência noticiosa angolana Angop.
A gestão do FACRA foi entregue à Sociedade Kwanza – Gestão de Projectos
Empresariais tendo, na ocasião, o ministro da Economia, Abraão Gourgel, afirmado que um dos objectivos da sua constituição é o de garantir fundos de
financiamento a longo prazo para o arranque e expansão das micro, pequenas e
médias empresas angolanas.Criado ao abrigo de um decreto com data de 7 de Junho, o fundo pretende também estimular projectos empresariais com elevado
potencial de crescimento nas suas fases iniciais.

Até 2022, o impacto do FACRA deverá traduzir-se num crescimento de mais de 10 mil milhões de dólares no Produto Interno Bruto (PIB) e na criação de mais
de 500 mil novos empregos, diversificando a economia para além do petróleo e
aumentando a competitividade global de Angola.
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Por seu turno, o presidente da Sociedade Kwanza – Gestão de Participações Empresariais, Alberto Mendes, garantiu que o Fundo Activo de Capital de Risco
Angolano terá uma gestão “transparente, responsável e profissional.”
Governo de Angola lança fundo de capital de risco | Macauhub Portuguese (http://www.macauhub.com.mo/pt/2012/08/09/governo-de-angola-lancafundo-de-capital-de-risco/)
O Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA), afecto ao Programa de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), foi quarta-fe...
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22,000 crianças angolanas podem morrer à fome este ano,As crianças raquíticas e desnutridas morrem de resfriado comum por falta de defesas
orgânicas. Alerta – isto é mais importante que novos aeroportos, estradas e fraude eleitoral

Sondagem
Acha que as eleições gerais de Angola realizadas no dia 31 de Agosto de 2012 ,foram justas livres e transparentes,Sim ou Não?
Sim?
Não?
Vote
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