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

Serviço com saídas regulares de grupagem marítima e
aérea para Moçambique e Cabo Verde
Para mais informações contacte-nos através do email comercial.africa@rangel.com ou do seu Gestor Comercial.

Cronograma Processos Marítimos - Luanda

Breves Rangel
●

Campanha Campeonato do Mundo de Futebol 2010
Sempre a apoiar as cores da nossa Selecção, a Rangel distribuíu, na primeira fase do Mundial da África do Sul, 3000 t-shirts e 250 cachecóis em todos os jogos de
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Portugal, marcando presença em Lisboa – no Campo Pequeno e no Estádio Sagres – e na Ribeira do Porto.
●

●

Campanha Santos Populares 2010
Tendo em conta o sucesso dos anos anteriores, a Rangel distribuíu manjericos aos seus clientes como forma de assinalar as Festas Populares do Santo António e
do São João. Foram entregues em Lisboa e no Porto um total de 620 manjericos aos nossos clientes.
Pedro Brehm Vence FedEx Golf Challenge
Pedro Brehm venceu, no Oceânico Victoria Golf Course, em Vilamoura, a final nacional do FedEx Golf Challenge, arrecadando um bilhete para a Califórnia, nos
Estados Unidos, onde vai disputar o acesso ao Pro-Am do The Barclays, o primeiro play -off anual da FedEx Cup.
(Ler Mais)

Saídas Semanais de Navios - Luanda
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

SAFMARINE - DIRECTO

11-Ago-10

08-Ago-10

NILEDUTCH- DIRECTO

12-Ago-10

10-Ago-10

OTAL- DIRECTO

15-Ago-10

13-Ago-10

LIN LINES - DIRECTO

19-Ago-10

17-Ago-10

Breves África
Petróleo angolano comemora 100 anos
in www.angoladigital.net (28-Jul-2010)

"A "exportação" petróleo de Angola para Portugal está documentada pelo menos desde o século XVIII, como exemplifica um carregamento de 49 barris de
crude embarcados para Lisboa em 1749. Mas a exploração do petróleo é uma história de sucesso iniciada há cem anos, lembrou a agência Lusa.
Angola é o segundo maior produtor petrolífero da África Subsahariana, depois da Nigéria, com cerca de 20 por cento das reservas comerciáveis do
continente, segundo o cálculo da empresa de pesquisa especializada em energia Wood Mackenzie, contactada pela Agência Lusa em Edimburgo.
Na análise da Wood Mackenzie, Angola possui reservas recuperáveis de 20,2 mil milhões de barris, dos quais cerca de 41 por cento (um total de 8,2 mil milhões
de barris) tinham sido retirados até ao final de 2009." (...)
(ler mais)

Grupos de Angola, Portugal e Brasil investem em fábrica de cimento no Lobito
in www.africa21digital.com (27-Jul-2010)

"Pelo menos US$ 430 milhões de dólares serão investidos, nos próximos 36 meses, na construção da fábrica de cimento "Palanca Cimentos, SA", na comuna
da Hanha, município do Lobito, na província de Benguela, com base num acordo assinado, segunda-feira (26), entre a Agência Nacional Para o
Investimento Privado (ANIP) e o grupo angolano Gema, a portuguesa Escom, do grupo Espírito Santo, e a construtora brasileira Camargo Correia.
O investimento permitirá a unidade fabril produzir 1,8 milhões de clinker/ano e 1,6 milhões de toneladas de cimento/ano e vai proporcionar 550 postos de
trabalho directos." (...)
(ler mais)

Angola: Uma porta aberta para a África Austral
in www.angoladigital.net (27-Jul-2010)
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"O Banco Mundial colocou a economia angolana no sétimo lugar entre os vários países do continente africano e, este ano, o Produto Interno Bruto de
Angola deverá registar um aumento 8,8 por cento, de acordo com o instituto de análise económica, Economist Intelligence Unit (EIU).
As elevadas taxas de crescimento que a economia Angola tem vindo a apresentar, despertaram nos últimos anos o interesse de vários países, mas Portugal
ainda é um parceiro privilegiado de Angola: recuperou em 2007 o lugar de principal fornecedor de bens e serviços para um mercado que já ascendeu a
principal destino de exportações portuguesas fora da União Europeia, tendo representado em 2008 e 2009, um montante superior a 2 mil e 200 milhões de
euros, segundo um estudo de mercado elaborado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)." (...)
(ler mais)

Portucel avança com projecto em Moçambique de 1,7 mil milhões de euros
in www.noticiaslusofonas.com (27-Jul-2010)

"A Portucel anunciou hoje que estão a ser iniciados os ensaios florestais para o seu projecto de 2,3 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros)
em Moçambique no seu relatório e contas do primeiro semestre.
No documento é dito que "estão a ser iniciados os indispensáveis ensaios florestais" para saber se os terrenos concessionados pelo governo de Moçambique
são propícios ou não ao plantio de espécies que forneçam matéria prima para a pasta de papel.
"O grupo está a desenvolver um conjunto de estudos de viabilidade industrial e logística de modo a aferir as condições que permitam concretizar um
projecto industrial" em Moçambique, diz o relatório e contas." (...)
(ler mais)

Caminhos-de-Ferro de Luanda iniciará transporte regular a partir de Dezembro
in www.africa21digital.com (27-Jul-2010)

"A empresa estatal angolana Caminhos-de-Ferro de Luanda iniciará os transportes regulares ferroviários entre a capital de Angola e a cidade de Malange
em Dezembro. O anúncio foi feito, segunda-feira, por ocaisão de uma viagem-teste entre as duas cidades, num percurso ferroviário de 424 quilómetros.
A viagem-teste foi realizada 18 anos depois de a circulação de comboios (trens) ter sido interrompida devido ao conflito armado que assolou o país.
A viagem destinou-se a testar a linha-férrea e permitir a compactação e o equilíbrio dos carris, após obras de recuperação dos cerca de 424 quilómetros,
iniciadas em 2005." (...)
(ler mais)

BES negoceia a compra de 25,1% do moçambicano Moza Banco
in www.oje.pt (26-Jul-2010)

"O BES assinou um memorando de entendimento que visa a compra de uma posição de 25,1% no capital social do Moza Banco, detido pelo magnata dos
casinos, Stanley Ho.
O banco português avança em comunicado à CMVM que a aquisição da participação no Moza Banco, através da BES África, está sujeita a um entendimento
final com os seus actuais accionistas e à aprovação final.
O Moza Banco, instituição bancária moçambicana, detém cerca de 54 milhões de dólares em activos, possui dois balcões em Maputo e actua nas áreas
de Corporate Banking e Private Banking." (...)
(ler mais)

Feira Internacional de Luanda foi um sucesso
in www.luandadigital.com (26-Jul-2010)

"Os vários expositores, nacionais e estrangeiros, presentes na feira, revelaram-se satisfeitos com os seis dias de intensa actividade, tendo alguns stands filas
de pessoas para serem atendidas. Este domingo, último dia da feira, três horas antes de abrir as portas ao público, já havia um enorme aglomerado de pessoas
à espera para visitar os mais de 750 stands, repartidos pelos seis pavilhões de exposição.
Estima-se em perto de 200 mil o número de pessoas que visitou a feira durante os seis dias, sendo que só no domingo foi 50 mil. A 27/a edição da FILDA, não
se limitou à apresentação de produtos e serviços proporcionando aos visitantes vários momentos culturais. Entre outras presenças de destaque na feira,
destacam-se as do Presidente da República de Portugal, Cavaco Silva e do primeiro-ministro José Sócrates. O primeiro deslocou-se a Angola no âmbito de
uma visita de Estado e José Sócrates aproveitou a participação na cimeira da CPLP para visitar a feira." (...)
(ler mais)

Refinaria do Lobito vai processar 200 mil barris de derivados por dia
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in www.angoladigital.net (26-Jul-2010)

"Duzentos mil barris de petróleo vão ser processados, a partir de 2016, pela Refinaria do Lobito, em construção na província de Benguela. A unidade vai
numa primeira fase, isto é, em 2015, processar 100 mil barris/dia e em 2016, segunda fase do projecto, terá capacidade para processar 200 mil barris.
Segundo declarações à Angop, do director de comunicação e imagem da Sonangol, João Rosa Santos, na Feira Internacional de Luanda, com as refinarias
do Lobito e de Luanda haverá melhorias na rede de distribuição e comercialização de produtos derivados do petróleo e deste modo poderá perspectivar-se
na exportação dos derivados do petróleo." (...)
(ler mais)

Central de Cervejas: 100 milhões de dólares em nova fábrica
in www.opais.net (26-Jul-2010)

"Porque não uma cerveja angolana em Portugal? Tinha público de certeza absoluta", a interrogação é colocada por Alberto da Ponte, presidente da
comissão executiva da Central de Cervejas, que detém a marca portuguesa Sagres e se prepara para investir no nosso país, em conjunto com
parceiros angolanos, mais de USD 100 milhões numa nova fábrica. "Em 2013 gostaria de ter cerveja da Central produzida em Angola e não penso que
essa cerveja seja a Sagres, que se manterá como uma marca importada", refere Alberto da Ponte." (...)
(ler mais)

Grupos português EDP e angolano Sonangol associam-se para investir em Angola
in www.angolahub.com (26-Jul-2010)

"Os grupos português EDP e angolano Sonangol vão construir a primeira central de ciclo combinado no Soyo, em Angola, nos termos de um contrato
assinado quinta-feira em Luanda, informou o grupo português em comunicado divulgado em Lisboa.
O projecto, que conta com a assessoria financeira do Millennium bcp e do Banco Privado Atlântico (BPA), resulta da parceria entre a EDP e a Sonangol
assinada em Julho de 2009, através da constituição da sociedade gestora de participações sociais EIH, cujo capital é detido a 30 por cento cada pela
EDP, Sonangol e Banco Privado Atlântico e os restantes 10 por cento pela FiniCapital." (...)
(ler mais)

LAM inicia terceiro voo semanal Maputo/Luanda em Outubro
in www.africa21digital.com (25-Jul-2010)

"A Companhia Aérea de Moçambique (LAM) prevê iniciar, em outubro deste ano, o terceiro voo semanal entre Maputo e Luanda, capital de Angola, a ser
efetuado às quartas-feiras, no âmbito da expansão das rotas internacionais da companhia de bandeira moçambicana.
Segundo uma nota de imprensa da Direcção de Marketing, Comunicação e Imagem da LAM, que a Angop teve acesso hoje (domingo), o aumento de
frequências semanais da LAM para Luanda é um dos atrativos que esta companhia aérea de bandeira nacional tem para os visitantes na 27ª edição da
Feira Internacional de Luanda (Filda)." (...)
(ler mais)

Angola pagará dívidas a empresas portuguesas em dois meses
in www.angoladigital.net (20-Jul-2010)

"O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, após conferência com o seu homólogo português, Cavaco Silva, garantiu esta segunda-feira que as dívidas
de Angola às Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas serão pagas no prazo de dois meses." (...)
(ler mais)
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Câmbio Kwanza

Preço Petróleo (US$)

in Banco Nacional de Angola

in www.oil-price.net

Venda
29-Jul-2010

USD - 92.803 | EUR - 120.830 | ZAR - 12.691

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

1 EURO = 1.30745 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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