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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

OTAL - DIRECTO

15-Fev -10

17-Fev -10

SAFMARINE - DIRECTO

18-Fev -10

20-Fev -10

NILEDUTCH - DIRECTO

20-Fev -10

18-Fev -10

LIN LINES - DIRECTO

28-Fev -10

26-Fev -10

Bolsa de Transportes
Rubrica

Marítima

Aérea*

20' dv

40' dv

Kg

Recolha (City Limits)

250

290

0,20

Despesas Origem

270

290

0,16

Transporte Internacional**

2200

3890

3,22

Despesas Locais (Luanda)***

850

1200

2,91

Serv iços Aduaneiros

2%

2%

2%

Entrega em Luanda

400

570

0,47

* Valores por Kg, para envios com peso de 500Kg
** Inclui Frete, Baf e Emergency
*** Valores para uma estadia média em Porto de 10 dias e de 4 dias no Aeroporto.
Taxas adicionais ao frete sujeitas e alterações sem aviso prévio
Não inclui dívida aduaneira (DNA) e outros, a liquidar ao abrigo do processo aduaneiro de
importação
Valores aproximados em Euros, ajustáveis com base em dados concretos do embarque

Cronograma Processos Marítimos

Tempos médios 10 dias
Informação em tempo real quer em Angola, quer em Portugal

Câmbio Kwanza

Preço Petróleo (US$)

in Banco Nacional de Angola

in www.oil-price.net

Venda
12-Fev-2010

USD - 90.481 | EUR - 124.158 | ZAR - 11.789

EUR/USD
in www.xe.com
12-Fev-2010

1 EURO = 1.36170 USD

Breves Rangel
Rangel fecha o ano com um crescimento de 77% na carga aérea para Angola e 11% na marítima, contra a tendência do
mercado que contraíu 2%.
Renovação dos sistemas de gestão da Qualidade das empresas do grupo Certificadas ISO 9001: Eduardo Rangel
Despachante Oficial, Rangel Transitários e Rangel Expresso.

Breves África
Angola vai aum entar produção de petróleo
in www.angoladigital.net (11-Fev-2010)

"Angola dev erá expandir de f orma signif icativ a a exploração de petróleo e de gás a curto e médio prazos, de acordo com uma recente
inf ormação sobre o país da Administração de Inf ormação sobre Energia dos Estados Unidos da América.
"Não obstante os limites impostos pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP), as empresas a operarem em Angola
v ão aumentar signif icativ amente a sua activ idade of f shore a curto e a médio prazos", inf orma aquele organismo f ederal no seu mais
recente relatório sobre Angola.
E a EIA (na sigla, em inglês) adianta que a capacidade de produção de Angola poderá atingir um pico de 2,5-3 milhões de barris por dia
em 2015 tendo por base o petróleo já descoberto." (...)
(ler mais)

Acordo com FMI e m edidas fiscais e m onetárias "facilitam crescim ento"
in www.angoladigital.net (11-Fev-2010)

"Angola ganhou credibilidade com o acordo para um empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI), que, conjugado com medidas
f iscais e monetárias em curso e compromissos expressos no orçamento para 2010, of erece estabilidade e impulsiona o crescimento
económico, consideram v ários economistas.
Para 2010, o FMI prev ê uma f orte aceleração da economia, para os 9,3 por cento, e a equipa de analistas da Espírito Santo Research
perspectiv a um crescimento real do Produto Interno Bruto em torno de 10 por cento.
As prev isões são suportadas pela melhoria das perspectiv as dos principais parceiros comerciais - China à f rente - recuperação da
procura e dos preços do petróleo e um clima interno mais estáv el que em 2009.
As medidas f iscais e monetárias do Gov erno - incluindo desv alorização do kuanza f ace ao dólar -, que estabilizaram as reserv as
externas - e o compromisso de diminuir o peso da despesa pública, permitiram o acordo para o f inanciamento do FMI." (...)
(ler mais)

Governo quer consolidar êxitos m acroeconóm ico de finais de 2009
in www.angoladigital.net (09-Fev-2010)

"O ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, declarou esta segunda-f eira, em Luanda, que o Gov erno
angolano v ai procurar, este ano, consolidar os êxitos alcançados em f inais de 2009 na área macroeconómica.
"O ano passado f oi dif ícil. Houv e alguma perturbação no mercado mundial, mas f elizmente chegamos ao f im desse período com uma
aterragem que posso chamar suav e", disse Manuel Júnior em declarações à imprensa, no termo da cerimónia de tomada de posse do
nov o elenco gov ernativ o, nomeado sexta-f eira, do qual f az parte." (...)
(ler mais)

Banif entra em Hong Kong para triângulo Brasil-China-Angola
in www.oje.sapo.cv (09-Fev-2010)

"O Banco Internacional do Funchal (Banif ) é o primeiro banco português a abrir um escritório de representação em Hong Kong,
operacional desde Janeiro, que pretende explorar o triângulo Brasil-China-Angola com perspectiv as de expansão para Singapura.
"Estamos muito orgulhosos por sermos o primeiro banco português a conseguir uma licença para operar em Hong Kong", salientou em
entrev ista à Agência Lusa a directora-geral para a Ásia do Banif , Teresa Casal, ao observ ar que a instituição "chegou à região no
momento certo para explorar nov as oportunidades, quando a crise af ectou quase todos os mercados", sem querer, porém, av ançar
com o inv estimento realizado." (...)
(ler mais)

África foi o único m ercado da TAP a crescer no ano passado
in www.africa21digital.com (08-Fev-2010)

"Com um crescimento de 6,4%, a Áf rica f oi o ano único mercado da TAP a registrar uma perf ormance positiv a em 2009. Com esta
posição, o continente se apresenta como um dos destinos de eleição da TAP, já respondendo por 15% das receitas da companhia
aérea.
Na semana em que anunciou uma nov a ligação para Marrocos, o presidente da empresa Fernando Pinto reaf irmou que a companhia
aérea portuguesa quer manter o crescimento naquele mercado e que "v oar para Áf rica é uma das v ocações da TAP", por isso quer
garantir ainda este ano nov as ligações a Argel e também a S. Vicente, em Cabo Verde, inf orma o Diário Econômico.
As contas da companhia aérea só dev em ser of icialmente apresentadas em abril, mas tudo indica que a TAP não terá conseguido
regressar aos lucros depois de ter alcançado 284 milhões de euros de prejuízo em 2009.
Ainda assim, em termos de receitas, a TAP terá tido em 2009 o segundo melhor ano de sua história, com uma importante contribuição
dos destinos af ricanos. "Áf rica tem um peso de cerca de 15% nas receitas totais da TAP, tendo sido o único setor de rede a crescer
em 2009", diz Fernando Pinto." (...)
(ler mais)

Presidente de Angola dá posse a novo Governo e reafirm a «tolerância zero»
in www.noticiaslusofonas.com (08-Fev-2010)

"Com um crescimento de 6,4%, a Áf rica f oi o ano único mercado da TAP a registrar uma perf ormance positiv a em 2009. Com esta
posição, o continente se apresenta como um dos destinos de eleição da TAP, já respondendo por 15% das receitas da companhia
aérea.
Na semana em que anunciou uma nov a ligação para Marrocos, o presidente da empresa Fernando Pinto reaf irmou que a companhia
aérea portuguesa quer manter o crescimento naquele mercado e que "v oar para Áf rica é uma das v ocações da TAP", por isso quer
garantir ainda este ano nov as ligações a Argel e também a S. Vicente, em Cabo Verde, inf orma o Diário Econômico.

As contas da companhia aérea só dev em ser of icialmente apresentadas em abril, mas tudo indica que a TAP não terá conseguido
regressar aos lucros depois de ter alcançado 284 milhões de euros de prejuízo em 2009.
Ainda assim, em termos de receitas, a TAP terá tido em 2009 o segundo melhor ano de sua história, com uma importante contribuição
dos destinos af ricanos. "Áf rica tem um peso de cerca de 15% nas receitas totais da TAP, tendo sido o único setor de rede a crescer
em 2009", diz Fernando Pinto." (...)
(ler mais)

Angola deve m ais de 500 m ilhões de euros
in www.luandadigital.com (04-Fev-2010)

"O Estado angolano dev e mais de 500 milhões de euros a construtoras portuguesas que estão a operar no país. A situação tev e
«origem no Verão de 2009».
A inf ormação f oi av ançada pelo v ice-presidente da Associação Nacional de Empreiteiros de Obras Públicas (ANEOP), Manuel Agria, em
declarações à agência Lusa. O ministro das Finanças angolano, Sev erim de Morais, garantiu em Julho de 2009, altura em que a dív ida
era de 1,43 milhões de euros, que os pagamentos seriam «completamente regularizados» em 2009." (...)
(ler mais)

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

