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Editorial

A Rangel em Angola
O Grupo Rangel está presente em Luanda, onde possui escritórios no Porto e no

por Nuno Fonseca Director Geral

Aeroporto 4 de Fevereiro, tendo condições para oferecer aos seus clientes um serviço
totalmente integrado:

Desde 2006 que o Continente Africano passou a
estar no centro da estratégia do Grupo. Nessa
altura, face à nossa posição de liderança do
mercado português, ao estado maduro do mercado
interno e às limitadas oportunidades numa Europa
em passo lento, foi quase natural procurar novas
oportunidades por mares nunca antes navegados,
pelo menos por nós. Hoje, passados estes anos,
depois do 1º ciclo de aprendizagem, o balanço é
francamente positivo e sentimo-nos motivados e
preparados para novos e maiores desafios. Temos
actualmente, em particular no mercado Angolano, à
disposição dos nossos clientes um vasto portfolio
de serviços, estejam relacionados com os fluxos de
importação ou com as operações aduaneiras e
logísticas locais, que permitem soluções integradas
de transporte ponto a ponto e com permanente
visibilidade sobre as expedições. Vamos agora
entrar numa fase diferente, na qual iremos lançar
mais alguns produtos, já habituais em Portugal e na
Europa, mas ainda inovadores em Angola, ao
mesmo tempo que passaremos a tratar alguns dos
outros mercados Africanos, de uma forma tão
estruturada como Angola.
Por estranho que pareça, o Continente Africano
representa ligeiramente mais de 50% das
exportações portuguesas extracomunitárias, pelo
que teremos de deixar de piscar o olho a estes
mercados e evoluir da oferta de meras soluções de
transporte, para soluções logísticas integradas,
eficientes, ágeis e que sejam uma mais-valia para
os nossos clientes nos desafios da economia
global.
Estes próximos meses serão seguramente um
período de muitas e boas novidades, pelo que será
a altura ideal para lançar esta newsletter, que
passará a chegar às vossas caixas de correio
semanalmente e que pretenderá abordar os nossos
projectos e iniciativas, tal como aquilo de essencial
que acontece em África. Pretende ser uma
newsletter prática e que sirva de instrumento de
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DISTRIBUIÇÃO NACIONAL (ler mais)

Breves Rangel
- Rangel reforça a sua frota de distribuição com investimento em mais dois veículos,
um de caixa fechada e outro de caixa aberta.
- Parceria em Cabinda reforçada durante recente viagem do Director Geral da Rangel
Angola, António Simões, com novos procedimentos de comunicação e operacionais,
entre o Centro de Operações em Luanda e a equipa local, o que deverá ser garante
de uma melhor coordenação e nível de serviço.

Breves África
- Governos de Angola e da RD Congo decidem cessar expulsão de cidadãos
in www.portalangop.co.ao (14-Out-2009)

"Os governos de Angola e da República Democrática do Congo decidiram cessar
imediatamente a expulsão de cidadãos dos dois países que vivem regular e
pacificamente em cada um dos Estados, revelou hoje, em Luanda, o vice-ministro
das Relações Exteriores, George Chicoty. A decisão, segundo o responsável que
chefiou uma delegação angolana ao Congo Democrático, mandatada pelo Chefe de
Estado, José Eduardo dos Santos, vem expressa no comunicado final das
conversações mantidas com as autoridades congolesas mandatas por Joseph Kabila.
"(...) (ler mais)
- Sétima edição da feira constrói Angola
Feira especializada em construção civil e obras públicas reúne mais de 300
expositores nacionais e estrangeiros
in www.radarangola.com (14-Out-2009)

"A Feira especializada em Construção Civil, e Obras Públicas, denominada Constrói
Angola, arranca a sua Sétima edição nesta Quinta -- feira, 15/10, em Luanda, nas
instalações da FILDA, sob o Lema: Construir os Sonhos para os angolanos." (...) (ler
mais)
- TAAG vai voltar a voar para Kinshasa
in www.portalangop.co.ao (14-Out-2009)

"A Transportadora Aérea Angolana (TAAG) poderá retomar os voos para a cidade de
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trabalho para quem lida diariamente com estes
mercados, por isso também aberta aos nossos
clientes e amigos.
Se quiser contribuir com alguma sugestão ou artigo,
entre por favor em contacto connosco, na certeza
que a sua dica será sempre bem vinda.

Kinshasa, RDCongo, admitiu hoje, quarta-feira, em Luanda, o vice-ministro das
Relações Exteriores, George Chicoty."(...) (ler mais)

Câmbio Kwanza
in Banco Nacional de Angola

Venda
14-Out-2009
USD - 85.893 | EUR - 127.31 | ZAR - 11.695

Saídas Semanais de Navios

Caso não seja o destinatário mais indicado desta newsletter, ou se quiser recomendar a um colega ou amigo, por favor faça-o para
comercial.africa@rangel.com
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