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Serviço Aduaneiro

Seguindo as raízes e o ADN do próprio Grupo, a Rangel Angola tem vindo a reforçar a
sua equipa aduaneira, contando com mais de 16 colaboradores divididos entre as nossas
instalações no porto e aeroporto.
O senhor Rodrigo Txiena, responsável por esta área de negócio foi, no último concurso
público, nomeado pela Direcção Nacional das Alfândegas “Despachante Oficial", o que
nos dá muito orgulho e vem certificar ainda mais a qualidade dos nossos serviços.

Associação dos Portos de Língua Portuguesa
formalmente constituída esta sexta-feira
in www.cargoedicoes.pt (12-Mai-2011)

"Esta sexta-feira, 13 de maio, o Salão Almada Negreiros, no Cais da Rocha Conde
d’Óbidos (Porto de Lisboa), acolhe a cerimónia de constituição da Associação dos Portos
de Língua Portuguesa (APLOP).
O acto tem início às 11:00, com a abertura a cargo do Secretário de Estado dos
Transportes do Governo Português, Carlos Correia da Fonseca. Segue-se, pelas 11:15,
intervenção do Presidente da Associação dos Portos de Portugal (APP), José Luís Cacho.
A anteceder a assinatura da escritura de constituição da APLOP, prevista para as 12:00,
falarão os Presidentes do Porto de Luanda, Francisco Venâncio; da Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique (CFM), Rosário Mualeia; e da Empresa Nacional de
Administração dos Portos de Cabo Verde (ENAPOR), Franklim Spencer. A cerimónia
encerra com a intervenção do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
do Governo Português, António Mendonça.
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Reforçar os laços de cooperação e aumentar as trocas comerciais entre os países do
espaço lusófono são os objectivos primaciais da APLOP. O projecto de estatutos da
APLOP foi aprovado na reunião intercalar de portos da CPLP, que decorreu em Maputo
no passado mês de Março, dando sequência a uma série de encontros das
administrações portuárias, iniciada em 2008. (...)" Ler mais »

Água angolana "Bom Gosto" no mercado
in www.angoladigital.net (12-Mai-2011)

"O grupo Pomobel lança esta quinta-feira, em Luanda, uma nova marca de água mineral,
"Bom Gosto", produzida e engarrafada pela fábrica Cristalina e distribuída pela cadeia de
supermercados da empresa, em todo país. A água "Bom Gosto" é extraída de uma
nascente e engarrafada na província do Bengo.
O director executivo da Pomobel, Sousa Domingos, disse ao Jornal de Angola que a sua
empresa escolheu os serviços da água Cristalina, pelo facto de esta, apresentar um dos
mais elevados padrões de qualidade no mercado nacional.
"Pretendemos vender água produzida em Angola, para contribuir para o desenvolvimento
económico e incentivar a produção nacional. Porque quando importamos a água, tiramos
recursos de Angola, ao produzir aqui, garantimos mais empregos e expandimos os
nossos produtos", disse Sousa Domingos.
A nossa reportagem constatou que as marcas "Bom Gosto" e "Cristalina" têm os mesmos
padrões de qualidade e são apenas diferenciadas pelo rótulo." (...) Ler mais »

Grupo português Visabeira vai investir 6 milhões de
euros na cidade da Beira, em Moçambique
in www.macauhub.co.mo (09-Mai-2011)

"O grupo português Visabeira espera ter dentro de seis meses a cidade da Beira, em
Moçambique, coberta com fibra óptica, um investimento de 6 milhões de euros que irá
abranger cerca de 11 mil casas, afirmou o presidente do grupo ao jornal português Diário
Económico.
“Vamos iniciar o investimento da TV Cabo para a cidade da Beira, no centro de
Moçambique, a segunda maior cidade do país", revelou Paulo Varela, acrescentando que
a futura rede em fibra óptica permite a oferta de televisão e Internet, desde a central até à
casa do cliente, “o que em Moçambique é uma inovação completa".
Com a cobertura de cerca de 11 mil casas na Beira, a Visabeira Moçambique – que
controla 50 por cento da TV Cabo Moçambique, em parceria com a TDM – estima vir a
controlar mais de metade do mercado da televisão por assinatura na segunda maior
cidade moçambicana.
A nível internacional, a Visabeira uniu-se recentemente à Mota-Engil e à Parque Expo
para desenvolver projectos relacionados com infra-estruturas na província angolana de
Benguela, mas Angola não é um mercado novo para a empresa de Viseu." (...) Ler mais »

Moçambique: Parceria público-privada vai permitir
aumento de carga no porto do Maputo
in www.cargoedicoes.pt (06-Mai-2011)

"A empresa estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) constituiu uma
parceria com o grupo sul-africano Grindrod e a administração ferroviária da África do Sul
a fim de aumentar a carga ferroviária para o porto de Maputo, informou o presidente da
estatal, citado pelo Notícias, de Maputo.
Rosário Mualeia disse ser necessário criar condições para aumentar a carga processada
naquela infra-estrutura portuária atendendo a que nos últimos oito anos foram realizados
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investimentos que ascendem a 225 milhões de dólares.
O presidente da CFM disse ainda que em resultado do esforço conjunto foi possível
transportar na linha de Ressano Garcia, no primeiro trimestre deste ano, 277 mil
toneladas de carvão e de magnetite contra 200 mil toneladas no mesmo período de 2010.
O porto de Maputo foi entregue em regime de concessão à gestão privada em 2000,
tendo a Maputo Port Development Company (MPDC) iniciado a actividade em 2003. Em
2007, com a entrada de novos accionistas na estrutura da sociedade, esta conheceu
novos desenvolvimentos na sua modernização, expansão e competitividade." (...) Ler mais
»

ANIP divulgará nova Lei sobre Investimento

Venda

12 Maio 2011
USD - 93.511
EUR - 134.674
ZAR - 13.816

in Banco Nacional de Angola

in www.angoladigital.net (05-Mai-2011)

“O coordenador da Comissão de Gestão da Agência Nacional de Investimento Privado
(ANIP), Aguinaldo Jaime, afirmou quarta-feira, em Luanda, que a instituição vai
desempenhar um papel importante na divulgação da nova Lei de Investimento Privado.
Aguinaldo Jaime fez esta afirmação durante a audiência que concedeu ao embaixador
dos Estados Unidos em Angola, Chistophen Mcmullen, com quem abordou as principais
inovações da nova Lei de Investimento Privado, aprovada recentemente pelo Executivo
angolano.
“A ANIP vai jogar um papel importante na divulgação da nova lei, para que toda a
comunidade de negócios conheça os seus princípios e normas", disse o coordenador da
ANIP.
No encontro, informou, foi igualmente abordado o clima de investimento no país, com
enfoque para os pontos fortes e fracos que ainda existem em Angola, a problemática da
assistência técnica, nomeadamente como as instituições americanas poderão auxiliar as
angolanas a serem mas eficientes para haver um melhor clima de negócios.
A inserção de Angola nos espaços regionais foi igualmente analisada." (...) Ler mais »

Actividade económica nos países da África Central
cresceu ao ritmo médio de 5% em 2010
in www.oje.pt (05-Mai-2011)

"Os governadores dos bancos centrais dos Estados da África Central e do banco central
do Congo, reunidos hoje em São Tomé e Príncipe, concluíram que a actividade
económica a nível destes países cresceu a um ritmo médio de 5%.
"Constatamos que a actividade económica a nível destes países cresceu a um ritmo
médio de 5%, apesar desse nível de crescimento não ser igual em todos os países. No
Congo, esse crescimento foi de 6,2% e em São Tomé e Príncipe foi de 4,5%", explicou a
governadora do banco central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), Maria do Carmo Silveira.
Um crescimento que, segundo a governadora do banco central são-tomense, se justifica
pelos progressos "significativos a nível do controlo da inflação". Isto apesar das "pressões
inflacionistas do lado da oferta global, com a subida do preço do combustível e dos
preços de alguns produtos de primeira necessidade no mercado internacional", afirmou
Maria do Carmo Silveira." (...) Ler mais »

Filda/2011 prevê gerar mais de 500 postos de
trabalho temporário
in www.portalangop.co.ao (05-Mai-2011)

"Mais de 500 jovens poderão ganhar empregos temporários durante a 28ª edição da Feira
Internacional de Luanda (Filda/2011), que decorrerá de 19 a 24 de Julho, informou quartafeira, nesta cidade, o gestor do referido evento, Sany Cardoso.
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Em declarações à Angop, a propósito dos preparativos da presente edição, o responsável
salientou que a cifra ultrapassará o da Filda/2010, tendo em conta o aumento do número
de expositores e a inclusão de serviços ligados a outros sectores menos habituais, a
exemplo do turismo.
Sany Cardoso acrescentou que alguns deste postos poderão tornar-se fixos, uma vez que
grande parte das empresas ou instituições participantes contratam pessoas para
prestação de serviço permanente. Relativamente aos ingressos afirmou que serão
comercializados a dois mil kwanzas para o público.
Quanto aos preparativos, disse estarem a correr bem, estando a esta altura inscritos mais
de 500 expositores, dos 750 previstos. Referiu, por outro lado, estarem acautelados os
problemas de acesso às instalações da Filda e outros, principalmente de
electricidade." (...) Ler mais »

Importações e exportações aumentam no primeiro
trimestre de 2011

in www.oil-price.net

in www.expressodasilhas.sapo.cv (05-Mai-2011)

"Os dados do comércio externo apurados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, no
primeiro trimestre de 2011 e divulgados nesta quinta-feira, 05, avançam que as
exportações aumentaram 27, 4 por cento e as importações teve um aumento de 21,4 por
cento face ao primeiro trimestre de 2010. Com isso, o deficit da balança comercial
aumentou 21,0 por cento e a taxa de cobertura cresceu 0,3 pontos percentuais.
Os dados do INE mostram que, no primeiro trimestre deste ano, a Europa continuou
sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 98,1 por cento do total das
exportações. A evolução positiva do montante das exportações cabo-verdianas para as
zonas económicas da Europa, Ásia e América foi de 32,1 por cento, 75,0 por cento e 20,0
por cento respectivamente. (...)
No concernente às importações de Cabo Verde, no 1º T de 2011, registaram um aumento
21,4% face ao mesmo período do ano anterior. O continente europeu continua a ser o
principal fornecedor de Cabo Verde, com 76,7% do montante total registado no período
contra 76,8% do mesmo período do ano anterior, com uma variação foi positiva de 21,2%.
As importações provenientes da África e da Ásia diminuíram, se comparadas com o
mesmo período de 2010, respectivamente 28,4% e 7,2%.
É de salientar que, a América representou 11,9% do total das importações, no 1º T de
2011, contra 7,7% no mesmo período do ano transacto, traduzindo-se numa evolução
positiva de 87,2%.
Portugal manteve a sua liderança entre os fornecedores de Cabo Verde, com 40,6% do
total contra 41,8% no mesmo período de 2010, seguido dos Países Baixos com 13,8%,
contra 14,9% no 1ºT 2010." (...) Ler mais »
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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 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 e-mail para comercial.
africa@rangel.com ou clicando aqui.

