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Serviço Grupagem Aérea para Luanda, agora também disponível
com saídas do Porto nos voos de fim-de-semana
Para mais informações contacte-nos através do email comercial.africa@rangel.com ou do seu Gestor Comercial.

Serviço com saídas regulares de grupagem marítima e aérea
para Moçambique e Cabo Verde
Para mais informações contacte-nos através do email comercial.africa@rangel.com ou do seu Gestor Comercial.

CARGA AÉREA PARA LUANDA
48 HORAS PORTA-A-PORTA
Para receber uma Proposta clique aqui

Breves Rangel
A comemorar 30 anos, a Rangel possui um portefólio de actividades diversificado e está presente
na Europa e em África.
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O Grupo é hoje constituído por nove empresas e emprega 930 colaboradores, onde se destaca uma equipa de 27
elementos dedicada exclusivamente a projectos de I&D que têm como finalidade colocar a empresa na linha da frente
da inovação no sector dos transportes e da logística.

Saídas Semanais de Navios - Luanda
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

SAFMARINE - DIRECTO

20-Out-10

17-Out-10

NILEDUTCH – DIRECTO

20-Out-10

18-Out-10

LIN LINES - DIRECTO

20-Out-10

23-Out-10

OTAL - DIRECTO

24-Out-10

23-Out-10

Breves África
Angola mobiliza capital privado
in www.jornaldeangola.sapo.ao (07-Out-2010)

“A Agência para o Investimnto Privado (ANIP) assinou, ontem, em Luanda, um total de oito contratos aprovados recentemente pelo
executivo angolano, o que representa um investimento de aproximadamente 931 milhões de dólares.
Foram signatários o coordenador da Comissão de Gestão da Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP), em representação
do Estado Angolano, e o representante dos Investidores, Mariano Marconde Ferraz.
Entre os contratos de investimento destacam-se os projectos Angofret, Errangol, Angorecycling, Transfuel, Pumangol, Pumangol Industrial
e DTS Imobiliária, além do contrato de investimento do projecto Angobetumes.
No acto, que Aguinaldo Jaime considera o mais longo em que terá participado, referiu que Angola continua a afirmar-se como uma
praça segura para o capital privado, um sinal de confiança do quadro económico e político vigente. Com a sua implementação, os
projectos vão contribuir positivamente para a balança comercial e de pagamento da economia nacional, salientou.” (...)
(ler mais)

Futuro do euro está em dúvida
in www.jornaldeangola.sapo.ao (07-Out-2010)

“O economista Joseph Stiglitz, vencedor do Prémio Nobel da Economia em 2011, alertou que “uma onda de austeridade” está a estenderse pela Europa e pode provocar uma recessão. Em comentários publicados pelo Sunday Telegraph no domingo, Stiglitz afirmou que o
futuro do euro está em dúvida e levantou a perspectiva de que os especuladores podem em breve cobiçar a Espanha, que está a
ter dificuldades para recuperar de uma longa crise.
“Assim como muitos países reduzem os seus gastos prematuramente, a procura agregada global vai diminuir e o crescimento vai
desacelerar – até, talvez, levando a uma recessão dupla”, segundo o economista, que foi consultor do antigo Presidente dos Estados
Unidos da América, Bill Clinton.” (...)
(ler mais)

Angola cresce mais de 7,1 por cento em 2011
in www.jornaldeangola.sapo.ao (07-Out-2010)

“Angola, o segundo maior exportador de petróleo da região subsariana, deve retomar o seu crescimento económico a um ritmo
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mais consistente, prevendo-se que atinja os 5,9% este ano e mais de 7,1% m 2011, depois de ter sofrido um crescimento limitado a 0,7%,
em 2009.
As previsões, divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmam que toda a região vive este ano um crescimento global
previsível de 5%, devendo acelerar em 2011 para 5,5%.
Com este crescimento, recuperará o seu ritmo de expansão económica de 2008, anterior à crise internacional. “O abrandamento de 2009,
com um crescimento de 2,6%, foi breve, também devido à adopção rápida de políticas anticílicas”, lê-se no relatório sobre as
perspectivas económicas mundiais.
A aceleração do crscimento deve, assim, ser sustentada “não apenas pela repercussão das exportações e dos preços das matériasprimas, mas também por uma procura interna robusta em numerosas economias.” (...)
(ler mais)

Mudanças no Governo, nas Forças Armadas e no Banco Nacional
in www.angoladigital.net (06-Out-2010)

“José Eduardo dos Santos, presidente de Angola, alterou a composição do Governo, substituiu chefias nas Forças Armadas e nomeou
um novo responsável pelo Banco Nacional de Angola (BNA).
De acordo com as alterações promovidas por Eduardo dos Santos, Francisco Furtado deixou a chefia do Estado Maior General das
Forças Armadas, sendo substituído por Geraldo Sachipengo Nunda.
No Governo, Sebastião José António Martins foi nomeado ministro do Interior – cargo que estava vago há uma semana. Manuel Nunes
Júnior foi exonerado do cargo de ministro de Estado e da Cooperação Económica, instituição substituída pelo Ministério da Economia,
que será liderado por Abraão Gourgel.
Gourgel, que até aqui desempenhava a função de governador do BNA, será substituído no cargo por José de Lima Massano.” (...)
(ler mais)

Escola Portuguesa de Luanda sem capacidade para responder à procura
in www.oje.pt (30-Set-2010)

“A Escola Portuguesa de Luanda (EPL) não tem capacidade de resposta para o aumento de procura registado nos últimos anos contando
hoje com uma lista de mais de 600 alunos à espera de vaga para entrar.
A escola portuguesa na capital angolana, segundo fonte da direcção contactada pela Lusa, não tem forma de resolver todos os
problemas porque a capacidade é limitada face ao aumento da procura registada nos últimos anos com o crescimento da
comunidade portuguesa em Luanda.
Há quatro ou cinco anos, como reconhece o embaixador português em Luanda, Francisco Ribeiro Telles, que começou a ser notado
o aumento de procura da EPL, e, neste momento, aquela que é "uma escola de referência em Angola" está confrontada com uma "clara
crise de crescimento".
Para enfrentar essa crise de crescimento, a resposta, admite ainda o embaixador Ribeiro Telles e a direcção da escola, é a conclusão da
2ª fase do projecto inicial da EPL, que, depois de realizada proporcionará mil novas vagas a acrescer aos actuais dois mil alunos
que comporta.” (...)
(ler mais)

Saída forçada de Angola de trabalhadores da construção portugueses foi estancada
in www.oje.pt (30-Set-2010)

“O sector da construção civil em Angola foi o mais afectado pela crise, levando a que, em 2009, muitos dos trabalhadores regressassem
a Portugal, mas a situação está agora normalizada, segundo construtoras portuguesas.
Empresas como a Somague ou a Edifer admitiram publicamente que a sua laboração estava mesmo em risco de parar devido aos atrasos
nos pagamentos por parte do Governo angolano.
A resposta passou pela diminuição de pessoal expatriado mas, como contou à agência Lusa fonte da Mota-Engil, referindo-se
genericamente ao sector e não especificamente à empresa, esse impacto foi mais notado durante 2009, tendo o regresso a
Portugal estancado entretanto "porque houve a necessária adequação" à realidade.
O sector da construção civil é um dos principais responsáveis pelo forte crescimento da comunidade portuguesa em Angola entre 2006 e
finais de 2008, que passou de cerca de 70.000 para mais de 100.000.” (...)
(ler mais)

Sonangol reforça capital no BCP para 10,16%
in www.angoladigital.net (29-Set-2010)

“A petrolífera angolana Sonangol aumentou a sua participação qualificada no BCP, passando a deter 10,168 por cento do capital social
do banco português, do qual já era o maior accionista.
Numa nota enviada terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliárias (CMVM), o Banco Comercial Português, S.A. (BCP)
informou que «a 22 de setembro de 2010 [a Sonangol] aumentou a sua participação qualificada no BCP, passando a deter 477.333.998
ações BCP, representativas de 10,168 por cento do capital social e 10,186 por cento dos direitos de voto».
A 31 de dezembro de 2009, a Sonangol (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, empresa pública) detinha 469.000.000 ações BCP,
o que correspondia a 9,990 por cento do capital social.” (...)
(ler mais)

Energia insuficiente causa apagões em Luanda
in www.angoladigital.net (29-Set-2010)

“A capital angolana, Luanda, está a passar por sucessivos "apagões" que deixam quase toda a cidade às escuras por longos períodos.
Os cortes de energia, segundo o administrador para a área do transporte da Empresa Nacional de Electricidade (ENE), António Ventura, têm
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a ver com a fraca produção de energia causada pela avaria de vários equipamentos.
"Alguns equipamentos estão a ser reparados e alguns geradores também se encontram avariados, de forma que não temos a
produção necessária para o nível de consumo que temos hoje na cidade de Luanda", disse António Ventura em declarações à Rádio
Nacional de Angola.
Segundo o administrador da ENE, algumas equipas já se encontram no terreno a inspeccionar as linhas de transporte de energia para que,
"o mais rapidamente possível", seja reposto o fornecimento normal à cidade.” (...)
(ler mais)

BIC Angola desiste do BPN
in www.angoladigital.net (29-Set-2010)

“O angolano Banco BIC não vai candidatar-se à compra do BPN. "Não precisamos de mais prazos para analisar o BPN porque
naquelas condições não temos interesse em ficar com o banco", afirma ao Expresso, Mira Amaral, presidente do Banco BIC
Portugal, controlado pelo BIC Angola.
Mira Amaral justifica a decisão dizendo que "além de ter de pagar no minimo 180 milhões de euros, teríamos de injetar largos milhões de
euros e mesmo assim iriamos estar vários anos com uma conta de exploração negativa".
O ex-ministro da Indústria não quis precisar quantos milhões seria preciso, pelas contas do BIC, injetar no BPN, mas garante que "para
colocar o BPN a flutuar seriam precisos muitos milhões". (...)
(ler mais)

Governo angolano prevê crescimento económico inferior a 06 por cento
in www.noticias.sapo.ao (29-Set-2010)

“O Governo prevê para 2010 um crescimento económico inferior a 06 por cento, uma revisão em baixa de anteriores estimativas devido
ao efeito dos pagamentos em atraso em sectores como a construção e serviços.
A previsão consta do memorando de políticas económicas e financeiras para 2010 e 2011, ao abrigo do acordo de "stand by" com o
Fundo Monetário Internacional, que esta instituição financeira publicou na terça feira.
O Orçamento de Estado revisto para 2010 contempla um crescimento económico de 6,7 por cento, enquanto o Orçamento Geral do
Estado (OGE) 2011, recentemente apresentado, prevê uma aceleração para 8,3 por cento.” (...)
(ler mais)

FMI concede crédito de 262 milhões de euros a Angola
in www.angoladigital.net (28-Set-2010)

“O Fundo Monetário Internacional anunciou segunda-feira a aprovação de um crédito de 353 milhões de dólares (262 milhões de euros)
a Angola, ao abrigo do acordo de "stand by" (SBA) entre Luanda e a instituição financeira.
Com o novo crédito, eleva-se para 882,9 milhões de dólares (cerca de 665 milhões de euros) o apoio total concedido pelo FMI,
adianta comunicado da instituição.
A aprovação foi dada a 24 de Setembro pelo conselho executivo do FMI, em que foram avaliadas a segunda e terceira revisões
do desempenho angolano ao abrigo do programa económico.” (...)
(ler mais)

Nestlé entra em 2012
in www.exameangola.com (28-Set-2010)

“A Nestlé vai investir cerca de 24 milhões de dólares para edificar uma fábrica em Luanda que deverá entrar em produção em 2012.
Recorde-se que a multinacional suíça opera em Angola desde 2006 distribuindo marcas como a Nesquick, Nescafé, Cerelac, Maggi, Nestea
e Nido. A aposta insere-se numa estratégia mais vasta de investimentos no continente africano no valor de 144 milhões de dólares. “A
Nestlé compromete-se a promover o crescimento na África Equatorial, uma região com 400 milhões de habitantes e uma classe
média emergente com um poder de compra em crescimento”, sublinha Paul Bulcke, presidente da Nestlé. O mesmo responsável adiantou
que a base das operações africanas ficará localizada no Quénia.” (...)
(ler mais)
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Câmbio Kwanza

Preço Petróleo (US$)

in Banco Nacional de Angola

in www.oil-price.net

Venda
08-Out-2010

USD - 92.290 | EUR - 129.114 | ZAR – 13.494

EUR/USD
in www.xe.com
08-Out-2010

1 EUR = 1.38950 USD

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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