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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

SAFMARINE - DIRECTO

09-Dez-09

12-Dez-09

OTAL - DIRECTO

15-Dez-09

14-Dez-09

GRIMALDI - DIRECTO

22-Dez-09

20-Dez-09

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**

2620

4700

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 Congestion
*** 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

Breves Rangel

Rangel Angola movimenta no mês de Novembro, pela primeira vez, mais 100 toneladas de carga aérea, no aeroporto
de Luanda
Grupo Rangel abre escritório aduaneiro na fronteira com Namíbia em 2010
"A porta de entrada de Angola passav a, até aqui, pelos portos do Lobito e Luanda. A circulação por estrada não era f ácil. Mas,
ultimamente, o tráf ego com a Namíbia e a Áf rica do Sul "explodiu" com a melhoria das ligações e a Rangel em Angola v ai abrir
um escritório aduaneiro, na f ronteira com a Namíbia, até Março de 2010, para alargar e f ortalecer o negócio no país", disse, em
entrev ista à Lusa, o director geral da Rangel Internacional. (ler mais)

Breves África
Preço do petróleo está "perfeito"
in www.economico.sapo.pt (06-Dez-2009)

"As reserv as estão a cair, o preço está perf eito, e todos os inv estidores, consumidores e produtores estão muito satisf eitos", af irmou
este sábado Ali al-Naimi, o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, o principal produtor da OPEP, citado pela Bloomberg.
Ali al-Naimi, que f alav a no Cairo durante o encontro anual dos ministros árabes do petróleo, sublinhou ainda que "o mercado está
estáv el, a v olatilidade é mínima e todos estão satisf eitos com o preço, está no interv alo certo".
A av aliar pelas palav ras do ministro do petróleo da Arábia Saudita, os membros da OPEP dev em decidir manter as actuais quotas de
produção quando se reunirem no próximo dia 22 de Dezembro em Luanda (Angola) para av aliarem o mercado petrolíf ero." (...)
(ler mais)

ENANA pretende realojar população vizinha do aeroporto
in www.portalangop.co.ao (05-Dez-2009)

"A ENANA está a estudar, em conjunto com o Gov erno Prov incial de Luanda, a possibilidade de realojar as populações que têm as
suas residências construídas no perímetro do Aeroporto Internacional "4 de Fev ereiro", em outras zonas da capital angolana.
A inf ormação f oi av ançada nesta sexta-f eira, em Luanda, pelo responsáv el de acompanhamento das obras aeroportuárias por parte da
ENANA, engenheiro José Luís Coelho, quando dissertav a numa palestra promov ida pelo Comité de Especialidade Aeronáutica do
MPLA.
Com os temas "A constituição do país" e "O estado das inf ra-estruturas aeroportuárias e das comunicações de apoio à nav egação
aérea", a acção v isou saudar o VI congresso do MPLA, que terá lugar ainda este mês." (...)
(ler mais)

São Tom é e Príncipe: STP Airw ays reage à proibição de voar para a Europa
in www.jornal.st (04-Dez-2009)

"A STP Airway s já reagiu à proibição de v oar para a Europa, imposta pela União Europeia (UE) anunciando que não deixará de v oar para
Lisboa.
A PNN f oi saber o qual a reacção da companhia aérea de São Tome e Príncipe sobre a proibição de v oar para Lisboa e obtev e uma
reacção do delegado comercial da STP Airway s, em São Tomé e Príncipe e em Angola, Daniel Caeiro.
«Queremos tranquilizar e garantir a todos os clientes da STP Airway s que, embora f açamos parte da av iação civ il santomense não
temos nada a v er, de momento, com a sanção aplicada pela União Europeia, porque o nosso av ião que assegura a rota é o Euro
Atlantic, matriculado no espaço europeu com todas as garantias de v oar a partir de Portugal para qualquer parte do mundo», inf ormou o
porta-v oz da agência, Daniel Caeiro." (...)
(ler mais)

Exportações salvaram Zona Euro da recessão
in www.jornalnoticias.co.mz (04-Dez-2009)

"Não obstante a alta do euro f ace ao dólar e ao y uan chinês, que torna automaticamente mais caros os produtos europeus nos
mercados internacionais, f oram as exportações que permitiram à Zona Euro sair da recessão no terceiro trimestre e garantir-lhe um
crescimento do PIB, ainda que modesto, de 0,4 por cento." (...)
(ler mais)

Luanda m antém -se a cidade m ais cara do m undo para expatriados
in www.angoladigital.net (03-Dez-2009)

"A capital angolana, Luanda, mantém-se pelo segundo ano consecutiv o como a cidade mais cara do mundo para expatriados, à f rente
de Tóquio e Oslo, segundo a mais recente pesquisa da consultora ECA International, div ulgada hoje.
"As inf ra-estruturas destruídas do país - resultado de décadas de guerra - tornam por v ezes muito dif íceis de adquirir determinados

produtos ou marcas que são habitualmente consumidos por empresários estrangeiros deslocados. O preço para estes produtos é
correspondentemente elev ado", ref ere o estudo div ulgado pela ECA International." (...)
(ler mais)

Unicer introduz Guinness em Angola num a parceria com a Diageo
in www.oje.pt (30-Nov-2009)

"A Unicer v ai comercializar a cerv eja Guinness em Angola em parceria com a multinacional das bebidas Diageo, que é detentora da
marca, anunciam as empresas em comunicado.
No âmbito desta parceria para um período de cinco anos, a Unicer v ai f abricar, exportar e distribuir a Guinness, atrav és dos parceiros
locais, estimando chegar a 180.000 consumidores no primeiro ano.
A Unicer consolida assim a presença em Angola, onde v ende cerca de 125 milhões de litros de cerv eja por ano, das marcas Super
Bock, Cristal e Carlsberg. E a Diageo entra num segmento onde está presente, principalmente, com a comercialização de bebidas
espirituosas.
Actualmente 30% das cerv ejas v endidas em Angola são importadas e cerca de 140 milhões de litros são de origem portuguesa." (...)
(ler mais)

Bruxelas m antém TAAG sob restrições
in www.angoladigital.net (27-Nov-2009)

"A Comissão Europeia actualizou esta sexta-f eira a "lista negra" das companhias aéreas que podem operar para a Europa, onde incluiu a
a transportadora aérea são-tomense, STP Airway s, e mantev e a operadora angolana, a TAAG, com autorização de operar com
restrições, mas permitiu-lhe aumentar o número de aeronav es utilizadas nas suas operações aéreas com destino a Portugal.
A Comissão mantev e a TAAG entre as companhias a operar com restrições e sob determinadas condições, mas permitindo a utilização
de mais aparelhos f ace aos progressos realizados pela transportadora. E incluiu a transportadora aérea são-tomense STP Airway s na
"lista negra" de companhias proibidas de v oar no espaço da União Europeia, por questões de segurança." (...)
(ler mais)

Em presas portuguesas devem ver a habitação em Angola com o oportunidade para criarem cluster
in www.oje.pt (27-Nov-2009)

"As empresas portuguesas dev em encarar o programa de urbanismo e habitação angolano, que prev ê a construção de um milhão de
nov as casas até 2012, como uma oportunidade para criarem um cluster, disse hoje o ministro das Obras Públicas português.
"As empresas portuguesas não poderão f icar f ora deste processo" [Programa Nacional de Urbanismo e Habitação em Angola], af irmou
o ministro das Obras Públicas português, António Mendonça, durante a conf erência "Habitação em Angola: Desaf ios e Oportunidades",
organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA), que decorreu hoje em Lisboa.
António Mendonça disse que as empresas dev em aprov eitar os projectos que estão associados a este programa, de modo a criarem
um "'cluster' dinâmico" e apostarem na internacionalização." (...)
(ler mais)

Câmbio Kwanza

Preço Petróleo (US$)

in Banco Nacional de Angola

in www.oil-price.net

Venda
07-Dez-2009

USD - 88.58 | EUR - 133.916 | ZAR - 12.159

Está a receber esta newsletter porque a subscreveu, por ser nosso cliente, ou por nos ter contactado recentemente.
A newsletter "Olá Africa!" 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 email para comercial.africa@rangel.com
Se quiser recomendar a um colega ou amigo, por favor faça-o para comercial.africa@rangel.com

