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Saídas Semanais de Navios
NAVEGAÇÃO

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LISBOA

DATA PREVISTA SAÍDA DE
LEIXÕES

SAFMARINE - DIRECTO

03-Dez-09

04-Dez-09

OTAL - DIRECTO

06-Dez-09

04-Dez-09

GRIMALDI - DIRECTO

09-Dez-09

07-Dez-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)**

850,00

1380,00

3,85

Serv iços 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
** Valores para uma estadia média em Porto de 10 dias e de 4 dias no Aeroporto.
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
O Grupo Rangel anunciou a criação da unidade de negócio Corporate - Rangel Corporate - que tem como f inalidade dar v oz ao

conjunto de serv iços disponibilizados pelas suas v árias empresas e aproximar o Grupo dos actuais e potenciais clientes.
Na esteira da prossecução contínua da sua af irmação no contexto da Representação Aduaneira ao nív el europeu, a Eduardo
Rangel – Despachante Of icial (ERDO) acaba de atingir mais uma f undamental etapa deste seu trajecto, atrav és da obtenção
do estatuto de Operador Económico Autorizado que acaba de lhe ser atribuído pela Direcção-Geral das Alf ândegas e dos
Impostos Especiais sobre o Consumo.
Rangel está já no Top 10 em carga aérea transportada desde Portugal para Angola, tendo tido um aumento de cerca de 200% no
ultimo ano.
Rangel Portugal e Angola f azem sucesso ao f ornecerem um serv iço completamente integrado (Door to Door)
Sendo o apoio ao Cliente um dos nossos principais f ocus, criamos um nov o Customer Serv ice exclusiv amente dedicado ao
mercado af ricano, com v ista a prov idenciar um serv iço mais cutomizado e rigoroso aos nossos clientes.
Contactos:
customerserv ice.af rica@rangel.com | Telef . (00 351) 218 391 541

Breves África
FMI aprova crédito para o país - prim eiro-m inistro
in www.radarangola.com (24-Nov-2009)

"O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprov ou a concepção, à Angola, de um crédito estimado em 1.4 mil milhões de dólares (dólar
está cotado em AKz 86.3), destinado a ajudar o país a f azer f ace a crise económica mundial, anunciou nesta terça-f eira o primeiroministro.
António Paulo Kassoma interv inha na terceira plenária ordinária da Assembleia Nacional, conv ocada para apreciação, na generalidade,
do Plano Nacional e o Orçamento geral do Estado, para 2010.
"É pelo reconhecimento internacional da justeza das políticas de reconstrução, desenv olv imento harmonioso e sustentáv el do país, que
o Conselho de Administração do FMI aprov ou o crédito", enf atizou o gov ernante." (...)
(ler mais)

Cabo Verde Airlines é adm itida na IATA
in www.africa21digital.com (23-Nov-2009)

"A transportadora aérea cabo-v erdiana, TACV - Cabo Verde Airlines, acaba de ser admitida como membro activ o de pleno direito da
Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Para a administradora da TACV, a admissão da companhia de bandeira cabo-v erdiana constitui o reconhecimento de todo o trabalho de
melhoria que a transportadora v em f azendo, nomeadamente em relação ao cumprimento de horários, serv iços de atendimento,
aumento da ef icácia e redução de irregularidades." (...)
(ler mais)

Movim ento de m ercadorias no Porto da Praia cai 8,1% no 1.º sem estre
in www.noticiaslusofonas.com (23-Nov-2009)

"O v olume de mercadorias mov imentadas no Porto da Praia no primeiro semestre de 2009 registou um total de 337,3 mil toneladas, o
que representa um decréscimo global de -8,1% em relação ao período homólogo de 2008.
De acordo com os dados da delegação do porto, a cabotagem, com 106,8 mil toneladas, registou um ligeiro crescimento de 1,9%,
consolidando os registos do ano anterior, e também um ligeiro aumento de 3,1 pontos percentuais da sua quota, atingindo 31,7 % do
total do tráf ego do porto.
O tráf ego de longo curso, por sua v ez, registou 230,5 mil toneladas, f icando 31,6 mil toneladas abaixo do ano anterior, um signif icativ o
decréscimo, dos 5,1% do período anterior para -12,1%, perdendo ligeiramente a sua quota e passando a representar 68,3% do total.
Quanto à distribuição do tráf ego pelas operações, a descarga como activ idade predominante, representando 77,6% do total do tráf ego,
registou 261,7 mil toneladas, o que representa uma signif icativ a redução, com um decréscimo de -7,9%, correspondente a 22,4 mil
toneladas, em relação ao semestre do ano transacto." (...)
(ler mais)

TAAG pode voltar ao espaço aéreo da União Europeia

in www.visaonews.com (22-Nov-2009)

"A companhia aérea de angolana, TAAG, espera que seja lev antado o embargo parcial de v oar para o espaço aéreo da União Europeia,
de acordo com Luís de Almeida, presidente da Conf erência Europeia de Av iação Civ il, órgão com assento no Comité de Segurança
Aéreo da UE. Almeida f ez essas declarações em entrev ista ao jornal "O País", à margem do II Fórum das Comunidades das
Autoridades de Av iação Civ il Lusóf onos, realizado em Luanda." (...)
(ler mais)

Obras no aeroporto "4 de Fevereiro" satisfazem passageiros
in www.portalangop.co.ao (20-Nov-2009)

"Passageiros e utilizadores do Aeroporto Internacional "4 de Fev ereiro" mostraram-se hoje, sexta-f eira, satisf eitos com as obras em
curso na sua inf ra-estrutura, em termos de remodelação e ampliação, antev endo-se maior comodidade e conf orto depois de terminado
os trabalhos.
Numa ronda ef ectuada pela Angop, as pessoas af irmaram que o espaço está a merecer melhorias signif icativ as na sala de embarque e
desembarque, o que v ai permitir aumentar o número de utentes, destacando-se ainda a instalação de mais balcões (12), balanças,
equipamentos inf ormáticos e de segurança, dentre outros aspectos.
Segundo Francisca António, está surpreendida com as melhorias v isív eis na sala de embarque e, sobretudo, com a rapidez do
empreiteiro na execução da obra." (...)
(ler mais)

Câmbio Kwanza

Preço Petróleo (US$)

in Banco Nacional de Angola

in www.oil-price.net

Venda
25-Nov-2009

USD - 87.69 | EUR - 131.246 | 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

