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SERVIÇO: Carga Aérea para envios > 100kg
VOOS: Fins-de-semana
VALIDADE: Mês de Abril
CONTACTO: comercial.africa@rangel.com

Breves Rangel
Novas exigências para a Exportação de embalagens de Madeira

●

(ler mais)
●

Segunda Edição do FedEx Golf Challenge
A segunda edição do FedEx Golf Challenge, arrancou na sexta-feira passada, 23 de Abril, no campo de golfe da Estela. Esta é a
primeira das sete fases de qualificação que vão ter lugar este ano e que vão permitir apurar um total de 21 jogadores para a final
nacional, já agendada para 17 de Julho, no Oceânico Vitória, em Vilamoura.
(ler mais)

●

Grupo Rangel inaugura novas instalações no Funchal
Investimento em novas instalações vai permitir ampliar actividade na Madeira.
(ler mais)

●

Rangel no Logitrans
Rangel presente num dos maiores eventos nacionais dedicados à Logística, Transportes, Equipamentos e Armazéns – O Salão
Profissional LOGITRANS, que decorreu nos dias 7 e 8 de Abril de 2010, no Centro de Congressos do Estoril.
(ler mais)
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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

NILEDUTCH- DIRECTO

02-Mai-10

01-Mai-10

SAFMARINE - DIRECTO

05-Mai-10

02-Mai-10

LIN LINES - DIRECTO

05-Mai-10

04-Mai-10

OTAL - DIRECTO

09-Mai-10

07-Mai-10

Cronograma Processos Aéreos - Luanda

Breves África
Moçambique introduz visto único até Junho
in www.africa21digital.com (23-Abr-2010)

"Moçambique será o primeiro país da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) a introduzir visto único,
o UNIVISA, que permitirá aos turistas europeus e norte-americanos viajarem com um único visto por essa região do continente.
A experiência piloto abrangerá Moçambique, África do Sul, Namíbia, Swazilândia, Zimbabwe e Botswana, disse a
secretária permanente do Ministério moçambicano do Turismo, Fernanda Matsinha, citada, quinta-feira, pela Rádio Moçambique.
Os promotores da iniciativa pretendem produzir o UNIVISA até Junho, de modo a atrair o turismo para a região, no mês em que se
vai realizar o Mundial de Futebol na África do Sul.
Segundo Fernanda Matsinha, o UNIVISA "visa flexibilizar a entrada e a saída de turistas em cada um dos seis países". (...)
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(ler mais)

FMI prevê crescimento forte em Angola e aceleração noutros países de língua portuguesa
in www.radarangola.com (22-Abr-2010)

"A economia de Angola deverá ter uma forte recuperação este ano indo crescer 7,1 por cento, de acordo com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) na sua publicação World Economic Outlook. O FMI prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) de
Angola, depois de uma quebra de 0,4 por cento em 2009, cresça 7,1 por cento este ano e 8,3 por cento em 2011.
Os outros países africanos de língua portuguesa viram as suas economias progredir mesmo no ano de crise internacional, mas
com uma desaceleração do crescimento que será invertido este ano e no próximo, indica o FMI no seu 'World Economic Outlook'.
A economia de Moçambique deverá crescer 6,5 por cento este ano e 7,5 por cento em 2011, melhor que os 6,3 por cento
registados em 2009.
Para Cabo Verde, o Fundo Monetário Internacional projecta um crescimento de 5,0 por cento este ano e 5,5 por cento no
próximo ano, depois de ter crescido 4,1 no ano passado. O PIB da Guiné-Bissau deverá registar uma progressão de 3,5 por cento
em 2010 e de 4,3 por cento em 2011 e o de São Tomé e Príncipe 4,5 por cento este ano e 5,5 por cento no próximo, acima dos
3,0 por cento e 4,0 por cento, respetivamente, conseguidos em 2009." (...)
(ler mais)

África combate a crise melhor que o resto do Mundo
in www.liberal.sapo.cv (20-Abr-2010)

"África está a saber debelar melhor a crise do que o resto do mundo. O continente poderá mesmo registar um crescimento médio
de 4,5 por cento, segundo as previsões do economista-chefe do Banco Mundial para África, Shantayanan Devarayan.
O mesmo responsável garante mesmo que "a década de 2010 será de África", quando falava de Washington a jornalistas de
alguns países africanos, incluindo de Moçambique, por videoconferência.
"África terá a sua oportunidade nesta década, mas precisa de criar as condições necessárias para agarrar essa oportunidade. Terá
de confirmar o estatuto de melhor sítio para investimentos nos próximos anos", sublinhou." (...)
(ler mais)

Farmacêutica portuguesa interessada em expandir serviços em Angola
in www.angoladigital.net (20-Abr-2010)

"O director comercial do grupo farmacêutico "Atral Cipan", Carlos Araújo, manifestou segunda-feira, em Luanda, o interesse
da instituição em abastecer todo o país com fármacos, equipamentos clínicos e outros serviços inerentes ao ramo.
Em declarações à Angop, o director informou que a "Atral Cipan" está a desenvolver um projecto que visa estender, para os
próximos tempos, as suas acções de fornecimento de medicamentos, material médico, entre outros serviços ligados à
actividade farmacêutica a todas as províncias no país.
Para tal, salientou, os responsáveis da empresa estão já a manter contactos preliminares com as autoridades
hospitalares, proprietários de farmácias públicas e privadas do país, a fim de materializarem o seu programa." (...)
(ler mais)

Lufthansa retoma operações em Angola
in www.portalangop.co.ao (20-Abr-2010)

"A companhia aérea alemã Lufthansa reiniciou as suas operações de voos nesta segunda-feira, de forma gradual, com a saída
da aeronave do tipo LH 561 de Luanda (às 21h15) para Frankfurt (Alemanha), soube hoje a Angop.
Segundo uma fonte da companhia, o voo operado de acordo com as Regras de Voo Visual (VFR) foi aprovado pelas autoridades.
O Grupo Lufthansa é uma das principais sociedades de transporte aéreo a nível mundial. Inclui mais de 400 subsidiárias e
afiliadas, activas em segmentos de negócios que incluem empresas de passageiros, logística, reparação e vistoria, catering,
viagens de lazer e outros serviços.
A Lufthansa possui participação em diversas companhias aéreas, como 100% na Swiss International Air Lines, da Suíça, 50%
da Turkish Airlines, da Turquia, 45% da Brussels Airlines, da Bélgica, com opção de compra dos outros 55%, além de 100% da
Air Dolomiti, da Itália, 100% da Delvag (empresa especializada em seguros de aviação)." (...)
(ler mais)

Empresas falsificam selo de qualidade para facilitar as exportações
in www.noticiaslusofonas.com (17-Abr-2010)

file:///D|/Work/2010/Rangel/Olá%20África%20n.9/html/newsletter_rangel_n9_ENCODED-5.html (3 of 5) [27-04-2010 12:35:49]

Newsletter | RANGEL - Innovating Express & Logistics

"Empresas moçambicanas estão a "falsificar" o selo "Made in Mozambique", para colocar os seus produtos dentro e fora do
país, denunciou fonte do Ministério da Indústria e Comércio (MIC).
Jaime Nichols, director da Unidade Técnica para Promoção dos Produtos Nacionais, do Ministério da Indústria e Comércio
(MIC) adiantou que algumas empresas estão a "copiar o selo" e a usar sem autorização das entidades competentes.
"Algumas empresas ao aperceberem-se que o selo é um instrumento importante para o negócio usam-no sem a
respectiva autorização", explicou à Agência Lusa Jaime Nichols. Deu como exemplo uma firma de produção de castanha de caju,
cujo nome omitiu.
Entretanto, a fonte minimizou a situação alegando que "isso demonstra que as empresas estão a acordar, pois percebem que
muitos cidadãos já procuram e consomem produtos nacionais de qualidade" (...)
(ler mais)

Angola vai iniciar regularização da dívida às construtoras
in www.angoladigital.net (16-Abr-2010)

"O Governo angolano vai dar início, ainda este mês, ao pagamento das dívidas que tem com as empresas de construção civil,
que será feito em três fases.
Segundo noticia esta sexta-feira o Jornal de Angola, o anúncio foi feito pelo ministro do Urbanismo e Construção angolano, José
da Silva Ferreira, durante um seminário metodológico sobre Fiscalização de Empreiteiras de Obras Públicas, realizado na
província de Benguela." (...)
(ler mais)

Cavaco prepara visita oficial a Angola
in www.radarangola.com (12-Abr-2010)

"Depois de ter recebido José Eduardo dos Santos em Lisboa, o presidente da República, Cavaco Silva, vai estar uma semana
em Luanda numa visita de Estado a Angola. Cavaco Silva gostaria que a visita decorresse em Julho, nos dias seguintes à reunião
da cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que vai decorrer em Luanda. " (...)
(ler mais)

Produção de petróleo em Angola deverá aumentar 16% em 2011
in www.angoladigital.net (09-Abr-2010)

"Angola, que compete com a Nigéria pelo lugar de maior produtor africano de petróleo, estima aumentar a sua produção em 16%
no próximo ano, com novas descobertas, segundo um membro do Governo angolano.
A produção deverá atingir os 2,2 milhões de barris por dia em 2011, comparando com os actuais 1,9 milhões de barris por dia, disse
o vice-ministro do petróleo, Aníbal Octávio da Silva, numa conferência na Cidade do Cabo África do Sul.
"Vão ficar operacionais novos poços em águas muito profundas e vão ser concedidas novas licenças de exploração", revelou o
vice-ministro do Governo de Angola, citado pela agência Bloomberg.
Aníbal Octávio da Silva referiu que "mais de 30 novas descobertas de petróleo estão em desenvolvimento". (...)
(ler mais)

Preço Petróleo (US$)
in www.oil-price.net
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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
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