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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

LIN LINES - DIRECTO

06-Mar-10

05-Mar-10

SAFMARINE - DIRECTO

09-Mar-10

07-Mar-10

NILEDUTCH - DIRECTO

11-Mar-10

10-Mar-10

OTAL - DIRECTO

12-Mar-10

11-Mar-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
02-Mar-2010

USD - 90.618 | EUR - 123.448 | ZAR - 11.799

EUR/USD
in www.xe.com
02-Mar-2010

1 EURO = 1.34744 USD

Breves Rangel
Rangel Internacional reforça parceria em Cabo Verde com a AGENAVS, empresa local com presença na Praia e Mindelo,
com amplo conhecimento do mercado f ruto dos seus 20 anos de experiência. Constituída por uma equipa jov em, dinâmica e
com orientação para o Cliente, assegurará todas as activ idades operacionais locais em coordenação com a Rangel.
Logística & Transportes Hoje – "Desafios logísticos em Angola"
Entrev ista a Nuno Fonseca - Director Geral da Rangel Internacional
(clique aqui para ler entrevista completa)

Rangel cria serviço de consultoria logística
O grupo Rangel lançou um nov o serv iço de consultoria, atrav és da Rangel Distribuição e Logística (RDL), criando para o ef eito
um departamento dedicado ao desenv olv imento de negócios que tem como objectiv o actuar junto do cliente.
(ler mais)

Breves África
Em presas devem pedir visto online para Angola, aconselha cônsul em Lisboa
in www.oje.pt (26-Fev-2010)

"As empresas que ainda não aderiram ao protocolo de pedidos de v isto online para Angola dev em f azê-lo, porque a partir de
segunda-f eira será reduzido o atendimento presencial desses pedidos, adiantou a cônsul geral de Angola em Lisboa, Cecília Baptista.
"Até agora temos 104 empresas já inscritas e penso que nenhuma delas tem razão de queixa em relação a esta modalidade" que o
Consulado introduziu para "f acilitar as empresas que mais v istos pedem e também agências de turismo", adiantou a cônsul, em
declarações à agência Lusa." (...)
(ler mais)

Angola no top tem dos países onde vale a pena investir
in www.radarangola.com (25-Fev-2010)

"Um estudo do ES Research Sectorial seleccionou os dez mercados alv o nos quais as empresas portuguesas dev em apostar, no
âmbito das suas estratégias de internacionalização e de exportação, destacando-se Angola no primeiro lugar. O mercado angolano
apresenta das maiores taxas de crescimento económico, sendo que a prev isão para 2010 é uma subida de 10%." (...)
(ler mais)

Portugal cria fundo com 91,5 m ilhões de euros para investim ento em Moçam bique
in www.oje.pt (25-Fev-2010)

"O Gov erno aprov ou hoje a criação de um f undo para apoiar o inv estimento em Moçambique, com uma dotação de 124 milhões de
dólares (91,5 milhões de euros à taxa de câmbio actual), para inv estir nos sectores das inf ra-estruturas, ambiente e energia. O anúncio
f oi realizado após a reunião do Conselho de Ministros, e segundo o secretário de Estado do Tesouro e Finanças. Este f undo pretende
honrar o compromisso de inv estimento do Estado português "no quadro das negociações da redução do controlo de Cahora Bassa para
Moçambique", promov endo o inv estimento na economia "até ao limite de 124 milhões de dólares (ao câmbio actual, arredondado ao
múltiplo de mil euros imediatamente superior)." (...)
(ler mais)

Sonangol adm ite entrar directam ente no capital da Galp Energia
in www.noticias.sapo.co (25-Fev-2010)

"O presidente da petrolíf era angolana, Sonangol, admitiu hoje interesse em entrar de f orma directa no capital da Galp Enregia mas
af astou a possibilidade de ocupar o lugar da italiana ENI, que detém 33% da empresa.
Manuel Vicente disse, em Luanda, que não af asta uma entrada directa da Sonangol no capital da Galp, onde actualmente está atrav és
da Amorim Energia, mas justif ica o af astamento da ev entual aquisição da participação da ENI por acreditar que "isso não seria bem
v isto em Portugal"."A Galp é um assunto delicado, há rumores a circular, que a Petrobras v ai entrar, que a ENI v ai sair... Uma entrada
directa da Sonangol na Galp é uma possibilidade, se o gov erno de Angola assim o anuir e o Gov erno português também, é uma
possibilidade que encaramos muito v iv amente", sublinhou Manuel Vicente." (...)
(ler mais)

Em presários lusos buscam parcerias em Moçam bique
in www.jornalnoticias.co.mz (23-Fev-2010)

"Promov ida pela Associação Empresarial da Região de Santarém (Nersant), os produtores lusos que estarão no país até domingo, terão
ainda reuniões com organismos moçambicanos para obter inf ormação "mais completa do mercado e das suas especif icidades", af irma
a Nersant em comunicado. A missão empresarial a Moçambique insere-se no projecto apresentado pela Nersant ao Sistema de
Incentiv os à Qualif icação de Pequenas e Médias Empresas, do Quadro de Ref erência Estratégico Nacional (QREN), que f inancia a
f undo perdido, em média, 40 porcento das despesas das empresas participantes." (...)
(ler mais)

Governo português reforça investim entos em Angola
in www.angoladigital.net (22-Fev-2010)

"O Secretário de Estado Português das Florestas e Desenv olv imento Rural, Rui Barreiro, anunciou esta segunda-f eira, em Lisboa, que
Portugal v ai inv estir mais na construção de empresas capazes de contribuir para o desenv olv imento de Angola.
Após a abertura da XV edição do Salão Internacional do Vinho, Pescado e Agro-Alimentar, o gov ernante declarou a jornalistas angolanos
que Angola é um país importante para o mercado luso, não só porque os angolanos são apreciadores dos produtos portugueses, mas
também dev ido ao f acto de hav er uma interacção entre empresários dos países.
"Por isso, julgo ser extremamente signif icante que possamos dar um salto não só nas exportações, mas também contribuirmos na
transf erência de tecnologia para Angola, um país que tem um potencial enorme, e Portugal pretende contribuir no seu processo de
desenv olv imento", sublinhou." (...)
(ler mais)

Angola im porta 23% dos produtos agro-alim entares portugueses
in www.angoladigital.net (22-Fev-2010)

"A República de Portugal exporta para o mercado angolano 23 por cento dos seus produtos agro-alimentares, inf ormou esta segundaf eira, em Lisboa, o secretário português das Florestas e Desenv olv imento Rural, Rui Barreiro.
Em declarações a jornalistas angolanos, na inauguração do XV Salão Internacional do Vinho, Pescado e Agro-Alimentar, o gov ernante
considerou que a percentagem demonstra o peso específ ico que Angola tem para o mercado português.
Sem precisar números, Rui Barreiro indicou que este ano Portugal tenciona aumentar o v olume de inv estimntos e de negócios em
Angola.

Questionado sobre a concorrência em Angola nesta f ase de relançamento do seu tecido produtiv o, Rui Barreiro af irmou que o
desenv olv imento do país não se baseia apenas nas relações com Portugal." (...)
(ler mais)

África deverá crescer 5% em 2010
in www.oje.pt (22-Fev-2010)

"O Banco Af ricano de Desenv olv imento (BAD) estima que a economia do Continente cresça 4,5% a 5% este ano com a retoma da
economia mundial e o aumento da procura por commodities.
Donald Kaberuka, presidente da instituição f inanceira, ref eriu à agência Bloomberg após um encontro com representantes de dez países
af ricanos que o crescimento poderá ascender a entre 6% e 6,5% no próximo ano, acima das expectativ as do Fundo Monetário
Internacional (FMI), cuja prev isão se situa nos 4,3% este ano e 5,3% em 2011." (...)
(ler mais)

Obras no Aeroporto 4 de Fevereiro com conclusão prevista para Março
in www.radarangola.com (18-Fev-2010)

"De acordo com a ENANA (Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Nav egação Aérea), a segunda f ase das obras de
recuperação e ampliação do Aeroporto Internacional 4 de Fev ereiro, em Luanda, f icará concluída em Março. As obras de ampliação e
modernização do aeroporto, que aumentam a capacidade do mov imento de passageiros de 1,2 milhões para 3,6 milhões por ano, estão
av aliadas em mais de 150 milhões de dólares." (...)
(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

