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Serviço Grupagem Aérea para Luanda, agora
também disponível com saídas do Porto nos voos de fimde-semana
Para mais informações contacte-nos através do email comercial.africa@rangel.com ou do seu Gestor Comercial.

Cronograma Processos Marítimos - Luanda

Breves Rangel
●

●

Rangel Internacional lança serviço com saídas regulares de grupagem marítima e aérea para Maputo e Cabo
Verde.
Para mais informações contacte-nos através do email comercial.africa@rangel.com ou do seu Gestor Comercial.
No 1º Semestre de 2010 a Rangel Angola cresceu 244% face ao mesmo período de 2009.
Para solidificar este crescimento, a empresa continuou a investir em Recursos Humanos Angolanos, tendo hoje 70 colaboradores dos
quais 66 são angolanos. Em paralelo proseguiu a sua política de reforço dos sistemas de informação e comunicação.
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No 2º semestre, a empresa espera continuar no mesmo caminho e abrir as suas filiais de Lobito e Santa Clara.
●

Qualificações da FedEx Cup estão concluídas
in O Jogo (05-Jul-2010)

"Carlos Fonseca (handicap de jogo 25), José Manuel Freire (18) e José Ambrósio (15) são os três últimos jogadores a chegar, via
qualificações, à final nacional do FedEx Golf Challenge, marcada para o próximo dia 17 no Oceânico Victoria, em Vilamoura."
(Ler notícia completa)

Saídas Semanais de Navios - Luanda
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

LIN LINES - DIRECTO

14-Jul-10

12-Jul-10

SAFMARINE - DIRECTO

15-Jul-10

12-Jul-10

NILEDUTCH - DIRECTO

15-Jul-10

13-Jul-10

OTAL - DIRECTO

16-Jul-10

15-Jul-10

Breves África
Economia poderá crescer 10 por cento este ano
in www.angoladigital.net (05-Jul-2010)

“O coordenador da Agência Nacional Para o Investimento Privado (Anip), Aguinaldo Jaime, declarou quinta-feira, em Luanda,
que Angola é agora um país política e economicamente estável para a realização de investimentos e com uma perspectiva
de crescimento, para este ano, de 10 por cento.
Segundo o responsável, que falava no III Fórum Económico Alemão-Angolano, que iniciou quita-feira, em Luanda, Angola está
a diversificar a sua economia em sectores como telecomunicações, energia, agro-indústria, construção civil, indústria de materiais
de construção, pesca e outros, com o objectivo de reduzir o peso da importação e da dependência do petróleo, sua principal
produto de exportação.
Informou que o Governo angolano está a implementar um programa de construção e reconstrução de infra-estruturas
(estradas, pontes, caminhos de ferro, portos, aeroportos, centrais eléctricas, escolas e hospitais), a nível nacional, no qual, conta
com a parceria de privados nacionais e estrangeiros, e neste âmbito abre-se também uma grande oportunidade de negócios
para quem pretende investir em Angola." (...)
(ler mais)

Correios de Angola devem desenvolver unidades de negócios rentáveis
in www.angoladigital.net (05-Jul-2010)

“O desenvolvimento de unidades de negócio rentáveis, a fim de garantir a sustentabilidade da Empresa de Correios de Angola,
foi uma das recomendações do II Conselho Consultivo Alargado das Telecomunicações e Tecnologias de Informação,
encerrado sexta-feira, na província do Huambo.
Na visão dos participantes do certame, que decorreu desde o dia 30 de Junho, na comuna da Calenga, município de Caála,
estas unidades de negócio serão sustentadas pelos serviços expressos, financeiros e gestão do património imobiliário.
Consideram também necessário que seja garantida a reposição das caixas postais e o estabelecimento do código postal.
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Recomendam ainda atenção especial para a formação de quadros no âmbito do relançamento do Centro de Formação Postal,
tendo em vista o rejuvenescimento do pessoal e o aumento de competências.
No âmbito da reestruturação da Angola Telecom, foi recomendada a criação do grupo "Angola-Telecom" e a prestação de
melhores serviços (qualidade/preço) aos operadores e clientes.” (...)
ler mais)

Angola lidera o «ranking» dos dez países que mais compram vinhos portugueses
in www.noticiaslusofonas.com (03-Jul-2010)

“Angola lidera o “ranking” dos dez países que mais compram vinhos portugueses, tendo importado 444,6 mil de hectolitros em
2009, no montante de 56,9 milhões de euros, de um total de 246 milhões de euros exportados por Portugal.
Portugal exportou em vinhos tintos e brancos, isto é, vinhos tranquilos, 1,59 milhões de hectolitros no ano passado, o
que correspondeu a 246 milhões de euros, indicam dados a da ViniPortugal.
Os vinhos portugueses dominam o mercado angolano, com uma quota de cerca de 95 por cento nos vinhos engarrafados e só
na área da grande Luanda estima-se que hajam 3,5 milhões de potenciais consumidores, dos quais 60 por cento homens e 40
por cento mulheres, que se situam entre os 30 e os 45 anos.
O dinamismo das exportações de vinhos portugueses para Angola continua a ser sustentado e “o potencial de mercado
grande”, segundo a ViniPortugal.” (...)
ler mais)

Moçambique e Portugal estabelecem planos
in www.jornalnoticias.co.mz (02-Jul-2010)

“Moçambique e Portugal assinaram há dias, em Maputo, uma acta que estabelece o plano de actividades para a cooperação
em áreas como a indústria naval e os transportes aéreos, marítimos, rodoviários e ferroviários, centrada na formação. ”Oitenta
por cento do que nós discutimos foi formação”, disse o Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Paulo Zucula,
no final de uma encontro com o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Portugal, António Mendonça.
António Mendonça esteve semana passada, em Maputo, numa visita de dois dias, destinada a avaliar o grau de implementação
dos acordos entre os dois países no sector dos transportes e comunicações, especialmente gestão de infra-estruturas
aeroportuárias, portuárias e ferroviárias.
Em Março último, quando da visita a Moçambique do Primeiro-Ministro português, José Sócrates, foi estabelecido um memorando
de entendimento entre os dois países, prevendo expandir a cooperação na área dos transportes e comunicações, tendo
sido estabelecido um plano de actividades com a visita de hoje de António Mendonça." (...)
ler mais)

ServisAir interrompeu a actividade por “motivos de força maior”
in www.noticiaslusofonas.com (02-Jul-2010)

“A companhia de aviação angolana, ServisAir, interrompeu hoje (02 Julho) a sua actividade, justificando a decisão, em
comunicado, com “motivos de força maior”.
No comunicado publicado hoje na imprensa angolana, a ServisAir adianta que a partir de hoje são cancelados todos os voos
“até próximo aviso”, lamentando ao mesmo tempo os transtornos.
A ServisAir iniciou a actividade, nos voos domésticos e charter, há cerca de dois meses, nas rotas do Lubango e Cabinda, com
dois aviões MD-82 e dois Boeing 727-200.
Esta é a segunda companhia a encerrar a actividade regular em Angola neste ano, depois da Air Gemini, ligada ao grupo Escom,
ter igualmente passado por dificuldades, mantendo, depois de vendida, apenas uma actividade parcial." (...)
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ler mais)

Porto de Maputo eleva manuseamento de carga
in www.jornalnoticias.co.mz (02-Jul-2010)

“O porto de Maputo poderá ver, nos próximos tempos, a sua capacidade de manuseamento ampliada das actuais 8.8 milhões
de toneladas por ano, para 48 milhões de toneladas. A empresa “ Maputo Corridor Logistics Initiative” – MCLI (Iniciativa para
a Logística do Corredor de Maputo) anunciou, para esse fim, a existência de um plano que prevê um investimento de cerca de
750 milhões de dólares norte-americanos, para o melhoramento das infra-estruturas do Porto de Maputo, nos próximos 20 anos." (...)
ler mais)

Porto de Luanda investe 300 milhões de dólares na reabilitação
in www.angoladigital.net (30-Jun-2010)

“O presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, Francisco Venâncio, afirmou terça-feira, na capital do país, que
a reestruturação da instituição envolve um investimento acima de 350 milhões de dólares norte-americanos.
"Temos as concessões que foram feitas por um período de 20 anos, com um tempo de execução determinado, no qual
cada operador tem o seu programa de investimento em curso, disse Francisco Venâncio, em declarações à imprensa no final
da visita efectuada pela delegação comercial americana ao Porto de Luanda.
"Nós temos de gerir e monitorar um conjunto de elementos e, com as cinergias que existem entre a direcção e os
operadores, estaremos em condições não só para satisfazermos o nível de exigência dos Estados Unidos da América, mas de
todos os outros parceiros.” (...)
ler mais)

Saloio amplia fábrica e vai investir em Angola
in www.angoladigital.net (29-Jun-2010)

“A terceira maior fabricante portuguesa de queijos vai lançar novos produtos e investir 15 milhões de euros numa fábrica na Huíla.
A terceira maior empresa portuguesa de produção de queijo - com marcas como Saloio e Palhais -, fechou o primeiro trimestre do
ano a crescer 8% em valor e em volume de vendas.
Esta melhoria de resultados vem confirmar a aposta da Saloio no reforço de produção de queijos da fábrica de Torres Vedras.” (...)
ler mais)
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Câmbio Kwanza

Preço Petróleo (US$)

in Banco Nacional de Angola

in www.oil-price.net

Venda
06-Jul-2010

USD - 92.794 | EUR - 116.086 | ZAR - 12.086

EUR/USD
in www.xe.com
06-Jul-2010

1 EURO = 1.25977 USD

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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