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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

SAFMARINE - DIRECTO

04-Fev -10

06-Fev -10

NILEDUTCH - DIRECTO

10-Fev -10

08-Fev -10

LIN LINES - DIRECTO

10-Fev -10

09-Fev -10

OTAL - DIRECTO

13-Fev -10

14-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
01-Fev-2010

USD - 90.388 | EUR - 126.056 | ZAR - 11.849

Breves Rangel
Empresa do Grupo Rangel estima transportar 1,5 milhões de Encomendas já em 2010
A Rangel Express f oi recentemente autorizada pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) a prestar serv iços postais
não reserv ados e não abrangidos no âmbito do serv iço univ ersal, habitualmente designados por serv iços de correio expresso.
(ler mais)

Rangel cresce em Angola
in www.radarangola.com (25-Jan-2010)

"A f acturação do grupo Rangel em Angola tem sido crescente. Em 2006 tev e um v olume de negócios a rondar os 278 mil euros,
sendo que em 2009 dev erá registar um v alor na ordem dos 3,4 milhões de euros.
"Em três anos mais do que multiplicámos por dez o v olume de negócios em Angola. A f acturação da Rangel Angola representa
cerca de 6% da f acturação que o grupo Rangel prev ê obter em 2009, a qual dev erá rondar os 110 milhões de euros. Em 2008,o
grupo Rangel f acturou 108 milhões de euros", af irma à "Vida Económica", Nuno Fonseca, responsáv el pela Rangel Inv est
Áf rica.
De ref erir que a Rangel Angola conta com 61 colaboradores (contra 12 em 2006), na sua maioria angolanos.
O grupo Rangel está em Angola desde 2006, tendo em Janeiro do ano seguinte comprado a Express Cargo, o parceiro atrav és
do qual marcav a presença no país. "A aquisição f oi ef ectuada para entrarmos na gestão da empresa e simultaneamente
ev itarmos barreiras burocráticas", explica Nuno Fonseca. Também em 2007, a Rangel arrancou com a representação exclusiv a
da empresa de correio urgente FedEx, tal como sucede em Portugal." (ler mais)
Em Dezembro de 2009, o Grupo Rangel editou a segunda edição da Revista Interna, a My Rangel.
(Clique aqui para ver a edição completa da "MyRangel")

Breves África
Nova Constituição garante estabilidade e equilíbrio de poderes em Angola
in www.angoladigital.net (01-Fev-2010)

"O constitucionalista português, Jorge Bacelar Gouv eia, disse na passada sexta-f eira, em entrev ista à RTP, que Angola aprov ou uma
constituição que se adequa mais à sua realidade.
O especialista em direito constitucional, que tev e uma participação directa nos trabalhos durante a anterior legislatura, disse ainda que a
nov a constituição salv aguarda o equilíbrio de poderes no país.
A julgar pelas nov idades da Nov a Lei Magna Angolana, segundo Jorge Bacelar Gouv eia, a constituição é um f actor de unidade nacional,
tudo porque aumenta os direitos dos arguidos, protege e reconhece os hábitos e costumes do pov o angolano.
"Só para v ermos que as autoridades tradicionais passam agora a ter um lugar autónomo e expressamente aceites na nov a constituição
e elas v ão ter alguns poderes, colaborando as autoridades administrativ as", disse Bacelar Gouv eia, acrescentando que o poder
tradicional em Áf rica tem um papel que é desconhecido noutras partes do Mundo e que uma constituição para ser v erdadeiramente
angolana, dev e obv iamente reconhecer a realidade do país." (...)
(ler mais)

Isabel dos Santos ganha 6,8 m ilhões de euros com posição no BPI
in www.africa21digital.com (30-Jan-2010)

"O Banco Português de Inv estimento (BPI) f echou 2009 com lucros de 175 milhões de euros, mais 16,5% que no ano anterior. Após
este resultado, o conselho de administração do BPI irá propor na assembleia geral a distribuição de 40% desse lucro aos accionistas,
com um div idendo de 0,078 euros por acção.
Para a "holding" angolana Santoro, controlada por Isabel dos Santos, esta proposta representará um ganho de 6,8 milhões de euros, de
acordo com as contas do Áf rica 21 Digital. Isabel dos Santos, por v ia da Santoro, detém 9,7% do capital do BPI, sendo o terceiro maior
accionista, atrás do banco espanhol La Caixa (30,1%) e do brasileiro Itaú (18,9%).
Apesar do crescimento de 2009, a administração do BPI lembra que o resultado f ica ainda distante dos 355 milhões de euros ganhos há
três anos. "Muito embora o lucro de 2009 apresente uma ev olução positiv a relativ amente ao obtido em 2008, é ainda signif icativ amente
inf erior ao lucro do exercício de 2007", assinala o BPI." (...)
(ler mais)

Porto do Lobito poderá m anusear m ais de 12 m il toneladas de m ercadorias
in www.angoladigital.net (28-Jan-2010)

"O porto comercial do Lobito está a ser potenciado do ponto de v ista de equipamentos, espaço e recursos humanos para manusear
mais de 12 mil toneladas de carga por ano, inf ormou quarta-f eira o director-geral da instituição, José Carlos Gomes.
De acordo com o responsáv el, que f alav a durante a v isita do primeiro-ministro do Gov erno regional do Kuazulu Natal, Zweli Mkhze,
neste momento estão em cursos v ários projectos com destaque para a ampliação da ponte cais, construção do porto seco e a zona de
descarga de minério.
José Gomes inf ormou que está também em curso a pav imentação do recinto e a colocação da nov a linha f érrea para o escoamento de
mercadoria junto do recinto portuário, de modo a responder a demanda de crescimento económico do país e da região Austral.
Os nov os inv estimentos, de acordo com o director-geral José Carlos Gomes, permitiram que 20 nav ios de longo curso atraquem e
sejam descarregados em simultâneo na ponte cais." (...)
(ler mais)

Taag reduzirá de três horas para 15 m inutos tem po de atendim ento
in www.angoladigital.net (28-Jan-2010)

"A Companhia Aérea Angolana "Taag" reduzirá, ainda este ano, de três horas para 15 minutos o tempo de atendimento ao cidadão,
garantiu hoje (quinta-f eira), em Luanda, o coordenador da Comissão de Gestão da companhia, Pimentel de Araújo.
Falando no encontro de delegados da Taag no exterior, o responsáv el ref eriu que a medida destina-se a melhorar qualitativ amente o
serv iço ao cliente, no tratamento do processo v iagem ou regresso, nas v endas de bilhetes e no v oo.
Para melhorar o serv iço ao cliente, o gestor ref eriu que a empresa lançou este ano dois instrumentos, um site of icial, aberto por altura
do início do CAN/Oranje 2010, e um serv iço de atendimento ao telef one.
Ainda como acções para a prestação de um serv iço cada v ez melhor ao cliente, a administração da Taag pretende, entre outros
inv estimentos, criar lojas em áreas com maior densidade populacional, para reduzir o f luxo actual de pessoas nas suas actuais
agências.
Com v ista ao alcance da excelência na prestação de serv iço ao cliente, Pimentel de Araújo anunciou que quadros da empresa
benef iciarão de f ormação para aumentar e melhorar o atendimento ao cidadão e será criado, a partir de Maio próximo, um serv iço
check-in on-line." (...)
(ler mais)

UNICER vai investir 120 m ilhões de dólares em fábrica de cerveja em Angola
in www.radarangola.com (25-Jan-2010)

"A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantev e hoje a sua prev isão de uma retoma f raca (0,98%) da procura
mundial de crude este ano, mas alertou para a v olatilidade dos preços num mercado ainda v ulneráv el.
"Um Inv erno f rio, a retoma económica e uma f raca procura no ano anterior originaram um crescimento da procura de petróleo de nov o
positiv o no f inal de 2009. Em 2010 a procura dev erá crescer em 0,8 milhões de barris por dia", indicou a organização no seu relatório de
Janeiro, publicado hoje em Viena.
Assim, a OPEP estima que a procura mundial em 2010 dev erá chegar aos 85,15 milhões de barris por dia. As nov as prev isões do
cartel quase não mudam em relação aos 85,13 milhões de barris por dia prev istos em Dezembro.
A organização precisa, ainda assim, que "o declínio do consumo nos países da OCDE dev erá reduzir-se com o retomar das activ idades
económicas". Em contrapartida, a procura nos países emergentes dev erá crescer em um milhão de barris por dia." (...)
(ler mais)

Econom ia angolana deverá crescer 6,5% este ano e 8% em 2011
in www.radarangola.com (25-Jan-2010)

"A economia de Angola dev erá crescer 6,5 por cento este ano e 8,0 por cento em 2011, segundo as prev isões do Banco Mundial,
depois de uma retracção estimada de 0,9 por cento em 2009.
A recuperação será uma das mais dinâmicas da Áf rica subsaariana e muito mais expressiv a que a da Af rica do Sul, por exemplo,
depois da queda do Produto Interno Bruto (PIB) registada em 2009 ter sido também inf erior, indica o relatório preliminar do Banco
Mundial publicado esta quinta-f eira.
No ano passado, "a economia de Angola tev e uma f raca perf ormance, com as exportações de petróleo a caírem abaixo dos 1,8 milhão
de barris por dia, a queda das receitas petrolíf eras a lev arem o Gov erno a f azer cortes nas despesas de inv estimento e o consumo
priv ado a contrair", ref ere o Banco Mundial no seu relatório." (...)
(ler mais)

Procura de petróleo em 2010 vai ser fraca, prevê a OPEP
in www.oje.pt (19-Jan-2010)

"A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantev e hoje a sua prev isão de uma retoma f raca (0,98%) da procura
mundial de crude este ano, mas alertou para a v olatilidade dos preços num mercado ainda v ulneráv el.
"Um Inv erno f rio, a retoma económica e uma f raca procura no ano anterior originaram um crescimento da procura de petróleo de nov o
positiv o no f inal de 2009. Em 2010 a procura dev erá crescer em 0,8 milhões de barris por dia", indicou a organização no seu relatório de
Janeiro, publicado hoje em Viena.
Assim, a OPEP estima que a procura mundial em 2010 dev erá chegar aos 85,15 milhões de barris por dia. As nov as prev isões do
cartel quase não mudam em relação aos 85,13 milhões de barris por dia prev istos em Dezembro.
A organização precisa, ainda assim, que "o declínio do consumo nos países da OCDE dev erá reduzir-se com o retomar das activ idades
económicas". Em contrapartida, a procura nos países emergentes dev erá crescer em um milhão de barris por dia." (...)
(ler mais)

Presidente de Angola aposta na recuperação da econom ia internacional
in www.africa21digital.com (14-Jan-2010)

"Nos últimos três anos o mundo f oi atingido por uma crise económica e f inanceira que tev e consequências muito grav es para todos os
países", af irmou nesta quinta-f eira (14), em Luanda, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.
Durante discurso prof erido por ocasião dos cumprimentos de Ano Nov o apresentados pelo corpo diplomático acreditado no país, o
presidente angolano disse esperar que "os sinais de recuperação que as economias mais desenv olv idas apresentaram no segundo
semestre de 2009 se consolidem e ampliem em 2010, para que todos os pov os possam encarar o f uturo com mais conf iança".
As relações internacionais, os conf litos que persistem em v árias regiões do mundo e em particular no continente af ricano, os desaf ios
económicos, a necessidade de harmonização de políticas para combater o narcotráf ico e os resultados decepcionantes no plano
ambiental da Cimeira de Copenhague f oram alguns dos temas abordados peplo presidente angolano no discurso aos diplomatas." (...)
(ler mais)

José Sócrates visita Moçam bique em Março, Arm ando Guebuza em Portugal ainda este sem estre
in www.oje.pt (13-Jan-2010)

"O primeiro-ministro português, José Sócrates, v isita Moçambique em Março; e o presidente moçambicano, Armando Guebuza, estará

em Portugal ainda no primeiro semestre do ano, anunciou hoje em Maputo o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís
Amado.
O chef e da diplomacia portuguesa, que f oi recebido em audiência pelo chef e de Estado moçambicano, entregou mensagens de
f elicitações de José Sócrates e do Presidente de Portugal, Cav aco Silv a, a Armando Guebuza pela v itória no escrutínio de 28 de
Outubro, que v enceu com 75% dos v otos.
Luís Amado v ai representar Portugal na tomada de posse do Presidente Armando Guebuza, na quinta-f eira.
O ministro disse aos jornalistas que v ai aprov eitar a presença em Maputo para preparar as v isitas do primeiro-ministro português a
Moçambique e de Armando Guebuza a Portugal, ambas ainda sem datas. "Estamos à procura de datas coincidentes com os interesses
das duas partes", disse Luís Amado." (...)
(ler mais)

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

