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Cronograma Processos Marítimos - Luanda

Breves Rangel
●

Já saíu o terceiro número da Revista Interna, a MyRangel
"O caminho faz-se caminhando. A MyRangel está a seguir o percurso que lhe traçámos com sucesso; conta um pouco da vida do
Grupo Rangel, e mais importante ainda a experiência dos nossos clientes, quer na sua relação connosco, quer das suas próprias
experiências. Orgulhamo-nos de ter figuras como Bo Ekberg na capa da nossa revista, líder em Portugal de uma das mais ilustres
empresas, a Tabaqueira - afiliada da Philip Morris International, e de Miguel Teles, que no interior conta uma experiência de sucesso
da não menos ilustre Parfois."
(Clique aqui para ver o número 3 da "MyRangel")
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Saídas Semanais de Navios - Luanda
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

OTAL - DIRECTO

04-Jun-10

03-Jun-10

NILEDUTCH- DIRECTO

07-Jun-10

06-Jun-10

SAFMARINE - DIRECTO

09-Jun-10

06-Jun-10

LIN LINES- DIRECTO

16-Jun-10

14-Jun-10

Breves África
Fusão TAP, TAAG e TAM não está a avançar, diz Fernando Pinto
in www.cargoedicoes.pt (26-Mai-2010)

"Nada está a ser feito quanto a uma fusão da TAP com a angolana TAAG e a brasileira TAM, revelou o presidente da TAP,
Fernando Pinto, à agência Lusa. "Nada está a ser feito nessa direcção", acrescentou o gestor da companhia aérea nacional.
Num momento em que se discute a remoção de barreiras e a integração dos mercados, Fernando Pinto considera que eesa
fusão "pode até ser uma boa ideia, mas nunca se foi mais adiante do que isso. Temos trabalhado bem em conjunto, não passa
disso", explicou.
Segundo Fernando Pinto, o que há são alianças, das quais "a TAAG e a TAM fazem parte e que têm tido óptimos resultados".
"Temos o nosso sistema de distribuição de passageiros pela América do Sul através da TAM e o inverso também. Com a
TAAG temos tido sempre um trabalho conjunto de apoio e desenvolvimento de parcerias", referiu. (...)
(ler mais)

Investimento estrangeiro em Moçambique cresceu 44% em dois anos
in www.noticiaslusofonas.com (25-Mai-2010)

"O investimento direto estrangeiro em Moçambique cresceu a uma média anual de 44 por cento de 2007 a 2009,
totalizando cumulativamente 2,7 mil milhões de euros no final de 2009, disse hoje o governador do Banco de Moçambique.
Ernesto Gove falava em Maputo na cerimónia de lançamento do Inquérito Coordenado ao Investimento Directo, uma
iniciativa destinada a actualizar a informação sobre o investimento directo em Moçambique e perceber o impacto deste na
economia do país.
Sem incluir os grandes projectos, acrescentou o governador, o investimento directo estrangeiro acumulado nos últimos três
anos totaliza 1,7 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros).
"É necessário prosseguirmos com reformas económicas, melhorando o ambiente de negócios de modo a sermos competitivos
na atracção de investimentos, retomando os níveis de fluxos registados antes da eclosão da crise financeira e
económica internacional", disse o governador.
O investimento directo, afirmou o responsável, tem um efeito multiplicador no aumento da capacidade produtiva do país, "na
criação de emprego, na promoção do progresso tecnológico e na melhoria da posição externa, quer por via de exportações, quer
por via da substituição de importações". (...)
(ler mais)

Indústria cervejeira angolana em alta
in www.angoladigital.net (24-Mai-2010)

"O sector da indústria cervejeira é um dos mais que mais crescem em Angola, sendo que, desde 1994, começou a ganhar o
seu espaço, com o surgimento de algumas fábricas e a reabilitação de outras.Ciente do contributo deste segmento económico
no Produto Interno Bruto (PIB), o Executivo angolano, em parceria com alguns investidores, apostou estrategicamente
no relançamento da produção da cerveja nacional.
O sector da indústria cervejeira é um dos mais que mais crescem em Angola, sendo que, desde 1994, começou a ganhar o
seu espaço, com o surgimento de algumas fábricas e a reabilitação de outras que haviam parcialmente paralisado a sua
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actividade fabril, devido à degradação do equipamento e à falta de matéria-prima, o que provocou uma baixa produtividade, e
originou o recurso à importação massiva do mundialmente apreciado líquido dourado." (...)
(ler mais)

Exportação de petróleo de Angola cresceu em Janeiro e Fevereiro
in www.angolahub.net (24-Mai-2010)

"Angola exportou nos dois primeiros meses do ano 109,2 milhões de barris de petróleo, um aumento homólogo de 7,58 por cento
ou 7,7 milhões de barris, informou em Luanda o jornal O País.
No período, o preço médio ponderado de exportação excedeu 75,5 dólares por barril, o que representa um aumento de 76 por
cento face ao valor de 42,75 dólares verificado nos dois primeiros meses de 2009.
Em consequência do aumento do preço do barril exportado houve um aumento significativo na receita, que se cifrou em 3,77
mil milhões de dólares em Janeiro e Fevereiro de 2010, quando no período homólogo de 2009 se situou em 1,562 mil milhões
de dólares.
Extrapolando a receita verificada em Janeiro e Fevereiro de 2010 para o conjunto do ano, atingir-se-á, no final do ano, uma
receita superior a 22,626 mil milhões de dólares, muito acima da verificada em 2009 (17,251 mil milhões de dólares) mas ainda
abaixo da atingida em 2008, o ano de todos os recordes quanto ao preço do barril (37,122 mil milhões de dólares)." (...)
(ler mais)

Odebrecht vai construir novo aeroporto internacional em Moçambique
in www.africa21digital.com (23-Mai-2010)

"A pedra fundamental do novo Aeroporto Internacional de Nacala - cidade portuária na província moçambicana de Nampula - , a
ser construído pela empresa brasileira Odebrecht, foi lançada nesta quinta-feira (20). Orçada em U$ 112 milhões, a obra deve
ficar pronta em dois anos.
O acordo para o início das obras foi fechado em janeiro entre a empresa brasileira e o Ministério de Transportes e Comunicação
de Moçambique, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do governo moçambicano.
As obras incluem a construção dos terminais de carga e de passageiros na antiga Base Militar de Nacala. Também serão feitos
prédio de apoio e manutenção, as instalações do Corpo de Bombeiros, da torre de controle e dos sistemas para a operação
do aeroporto. Uma via de acesso está projetada.
O aeroporto de Nacala terá capacidade para receber aviões de grande porte, já que tem uma pista de 2,5 quilômetros, que
também será reformada. A expectativa da empresa administradora Aeroportos de Moçambique é de que o número de
passageiros chegue a 300 mil na primeira fase de funcionamento." (...)
(ler mais)

Retoma em África será frágil e insuficiente para Objectivos de Desenvolvimento
in www.oje.pt (19-Mai-2010)

"O crescimento económico nos países africanos vai acelerar em 2010, permitindo ultrapassar o cenário de crise do ano passado,
mas a retoma é frágil e insuficiente para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, segundo a ONU.
O relatório de 2010 da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), hoje apresentado em Nova Iorque,
aponta para um crescimento médio de 4,3% no continente este ano, uma forte aceleração face aos 1,6% registados no ano passado.
Mas a "incerteza face aos cenários internos e externos", leva a Comissão a apontar para um intervalo de crescimento de entre 3,6%
e 5%.
"Embora signifique alguma retoma económica, o ritmo da expansão do PIB, mesmo no melhor cenário de 5%, fica aquém dos
níveis necessários para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio", refere o relatório." (...)
(ler mais)

Governo angolano garante transparência nas contas da Sonangol
in www.angoladigital.net (18-Mai-2010)

"O Ministro de Estado da Coordenação Económica angolano, Manuel Nunes Júnior, considerou esta segunda-feira em Luanda que
a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (SONANGOL) é uma empresa "exemplar", que cumpre "integralmente com as
suas funções".
Manuel Nunes Júnior, em declarações à rádio nacional angolana à margem de uma cerimónia de tomada de posse dos
novos administradores executivos da Sonangol, justificou a sua afirmação com o facto de a petrolífera angolana encerrar e
publicar com pontualidade as suas contas, demonstrando "transparência".
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"A Sonangol é uma empresa que tem as suas contas auditadas por empresas de reputação internacional", lembrou o
ministro, sublinhando que isso é também um indicador importante de que é "uma empresa que cumpre com as regras
internacionais" nesse domínio." (...)
(ler mais)

Linhas Aéreas de Moçambique cresceu 6% em 2009
in www.oje.pt (17-Mai-2010)

"A companhia Linhas Aéreas de Moçambique cresceu 6% no ano passado e prevê comprar este ano um novo avião.
A informação foi avançada pelo presidente do conselho de administração da empresa, José Viegas, no dia em que a LAM fez
30 anos.
No ano passado, segundo o responsável, a pontualidade foi de 90,6% e no primeiro trimestre deste ano 94,3%, num universo
de 6.276 partidas.
Em 30 anos a empresa de bandeira moçambicana teve mais de 280.000 horas de voo e transportou 67.000 toneladas de
carga, estando agora a apostar na vertente turística, tendo criado recentemente a LAM-Tours.
"Ambicionamos ser líderes não só em Moçambique como também na região. A LAM está atenta aos desafios do país e do
mundo. Estamos a trabalhar para a conquista de novos mercados", disse José Viegas, na cerimónia de aniversário, em Maputo." (...)
(ler mais)

Vinhos alentejanos dominam mercado angolano
in www.oje.pt (14-Mai-2010)

"Angola é o principal mercado de exportação para os vinhos portugueses do Alentejo, com as principais marcas já presentes e
onde uma prova anual permite mostrar as mais recentes colheitas e apostas.
Cerca de duas dezenas de produtores e empresas estiveram presentes na quinta feira na edição deste ano da prova de
vinhos alentejanos, no Hotel Trópico, sendo esta representação, para Dora Simões, presidente da Comissão Vitivinícola Regional
do Alentejo, "a prova da importância que o mercado angolano tem".
"Angola tornou-se, nos últimos anos, no principal mercado de exportação dos vinhos do Alentejo. É uma posição de
grande importância e encaramos este mercado de forma muito séria. O mercado angolano é muitíssimo importante para o
Alentejo", disse.
Dora Simões prefere não destacar quaisquer marcas, embora admita que "há sempre algumas marcas que, pelo prestígio que têm
ou pela forma mais pró-activa da sua promoção e comercialização, abram caminho a outros". (...)
(ler mais)

Refinaria do Lobito arranca em 2014
in www.portalangop.co.ao (12-Mai-2010)

"O ministro dos Petróleos, José Maria Botelho de Vasconcelos, anunciou na sexta-feira, em Saurimo, na Lunda-Sul, que a
primeira fase da refinaria do Lobito, com capacidade para tratar 115 mil barris/dia, entra em funcionamento em 2014 e vai oferecer
mil empregos directos.
Botelho de Vasconcelos deu esta informação durante os debates do IX Conselho Consultivo alargado do Ministério, que decorre sob
o lema: "O petróleo na nova era do desenvolvimento de Angola". De acordo com o titular dos Petróleos, um ano mais tarde
estará concluída a segunda fase, e processará 200 mil barris de petróleo/dia, podendo empregar entre quatro a cinco mil pessoas.
O projecto da construção da refinaria encontra-se em estado avançado, com o terreno a ser desbravado e nivelado e a estrada
de acesso a ser aberta, disse o governante. O ministro admitiu que, com a construção da Refinaria do Lobito, vão ser satisfeitas
as necessidades do país e a política de exportação em matéria de combustíveis." (...)
(ler mais)
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Está a receber esta newsletter porque a subscreveu, por ser nosso cliente, ou por nos ter contactado recentemente.
A newsletter "Olá África!" é enviada quando oportuno. De acordo com a Legislação Nacional sobre Comunicações Electrónicas (Decreto-Lei
nº 7/2004), poderá solicitar a remoção do seu endereço enviando um e-mail para comercial.africa@rangel.com
Se quiser recomendar a um colega ou amigo, por favor faça-o para comercial.africa@rangel.com
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