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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

SAFMARINE - DIRECTO

30-Out-09

29-Out-09

OTAL - DIRECTO

03-Nov-09

01-Nov-09

GRIMALDI - DIRECTO

04-Nov-09

12-Nov-09

Bolsa de Transportes
Rubrica

Marítima

Aérea*

20' dv

40' dv

Kg

Recolha (City Limits)

250,00

290,00

0,15

Despesas Origem

820,00

1390,00

0,80

Transporte Internacional

1850,00

2850,00

3,15

Despesas Locais (Luanda)**

920,00

1650,00

3,10

Serviços Aduaneiros

2,00%

2,00%

2,00%

Entrega em Luanda

400,00

570,00

0,95

* Valores por Kg, para envios com peso superior a 100Kg
** Com base numa estadia média em porto de 15 dias
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, em Setembro, atinge o Top 10 da carga aérea transportada desde Portugal para Angola, tendo tido um aumento de cerca de
200% no último ano, o que é notável face a uma presença ainda recente neste mercado.



Sendo o apoio ao Cliente um dos nossos principais focus, criamos um novo Customer Service exclusivamente dedicado ao mercado
africano, com vista a providenciar um serviço mais cutomizado e rigoroso aos nossos clientes.
Contactos:
africa.customerservice@rangel.com | Telef. (00 351) 218 391 541
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Companhia aérea Emirates Airline inaugurou rota Dubai/Luanda
in www.angola24horas.com (25-Out-2009)

"A companhia aérea Emirates Airline inaugurou hoje, domingo, a sua frequência de voos para a rota Dubai/Luanda, com uma aeronave Airbus
A330-200, que deverá efectuar três voos semanais.
A abertura da referida frequência para a capital angolana, que acontece um ano depois da TAAG - Linhas Aéreas de Angola ter inaugurado a
linha Luanda/Dubai, insere-se no quadro das relações de cooperação existente entre Angola e os Emiratos Árabes Unidos.
Segundo o vice-presidente para América e África da transportadora, Nigel Page, a inauguração da rota Dubai/Luanda justifica-se pela
importância política e económica que Angola exerce no contexto internacional." (...)
(ler mais)

Ligação aérea Maputo-Luanda impulsiona relações económicas
in www.jornadeangola.sapo.ao (25-Out-2009)

"A ligação aérea Maputo-Luanda vai impulsionar as relações económicas entre Moçambique e Angola e encurtar a distância entre os dois
países, considerou sexta-feira, na capital moçambicana, o embaixador angolano em Moçambique, Garcia Bires.
(...) "Os voos da LAM entre Maputo e Luanda terão uma frequência bissemanal, às segundas e às sextas-feiras, através dos aviões Embraer,
que a empresa moçambicana comprou recentemente ao Brasil, refere um comunicado de imprensa da companhia de bandeira
moçambicana".
"Os voos serão efectuados, numa primeira fase, pela Companhia Moçambicana, com as modernas aeronaves do tipo Embraer 190, com
capacidade para transportar 93 passageiros", indica a mesma nota de imprensa. No âmbito do acordo, a TAAG passa a comercializar os
referidos voos, encaminhando os seus passageiros para a LAM." (...)
(ler mais)

"A fusão da TAP com brasileiros e TAAG é uma boa ideia."
in www.angola24horas.com (22-Out-2009)

"O presidente-executivo da companhia aérea estatal portuguesa TAP, Fernando Pinto, não descarta uma possível fusão com a brasileira
TAM, e considerou que é "uma boa ideia". Também está incluída na ideia de fusão a companhia aérea angolana TAAG. "Faz sentido
estratégico, seria uma empresa muito forte. Por enquanto, é só um conceito que nasceu, mas, na atual situação do mercado, não vemos que
seja o momento", disse Pinto." (...)
"A TAP trabalha com 27 países da África, Europa e América, e é a companhia aérea europeia com maior tráfego ao Brasil." (...)
(ler mais)

A Reconstrução de Cabinda
in www.angolaacontece.com (17-Out-2009)

"O Governo central investiu cerca de 200 milhões de dólares na reabilitação das principais estradas da província de Cabinda. Segundo o INEA
em Cabinda, trata-se de um investimento que visa dar maior fluidez e conforto à circulação de pessoas e bens, no âmbito do programa de
melhoria e oferta de serviços sociasi básicos às populações." (...)
(ler mais)

Câmbio Kwanza
in Banco Nacional de Angola

Venda
26-Out-2009

USD - 84.865 | EUR - 127.399 | ZAR - 11.383
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
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