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“A vida é uma 
grande lição de 
humildade”

  Aneth Ruas

“Life is a great deal 
of humbleness”

                   Aneth Ruas



3

Laura Nunes — BA Sogester

Nota da Editora

SUMÁRIO SUMMARY

Editor’s Note
A SOGESTER é uma em-
presa jovem com capaci-
dade de crescimento e 
objectivos tangíveis em 
cumprimento das normas 
e regras internas.
 
A primeira edição desta 
revista, foi um desafio 
lançado, que mostrou o 
quanto é possível ultra-
passarmos os nossos lim-
ites e fazer dos obstácu-
los as nossas conquistas. 

Os nossos triunfos de-
pendem somente da 
nossa força de vontade 
naquilo que fazemos, 
os desafios são as mar-
gens das nossas vidas 
que justificam o que so-
mos, e aonde vamos. 

Este pequeno edital, é 
o ponto de partida para 
muitas outras edições 
que vão ajudar os nossos 
leitores a conhecer quem 
somos, e o que fazemos 
no nosso dia-à-dia na 
SOGESTER.
 
Desejo a todos uma leitu-
ra agradável.
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SOGESTER is a young 
company with a capacity 
for growth and tangible 
objectives in compliance 
with internal norms an-
drules. 

The first edition of this 
magazine was a challenge 
that shows us that we 
can go beyond our limits 
and make obstacles our 
achievements. 

Our triumphs depends 
only on our strength of 
will in what we do; chal-
lenges are the margins of 
our lives that justify who 
we are, and where we’re 
going. 

This little magazine is the 
starting point of many 
other editions that will 
help our readers to know 
who we are and what we 
do in our day to day in 
SOGESTER. 

I wish you all a pleasant 
reading.
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A SOGESTER S. A. é uma empresa dedicada a criar 
soluções logísticas vantajosas para as exportações 
angolanas, é também parte influente da infraestru-
tura que liga o país a uma cadeia global de dis-
tribuição.
 
MISSÃO:
A missão consiste em apoiar o desenvolvimento 
“sustentável” de Angola através da oferta de in-
fraestruturas logísticas e de transportes com pa-
drões internacionais.

VISÃO:
A visão consiste em ser os parceiros preferenciais 
na logístca intermodal, em Angola, combinando a 
experiência local e internacional construída sobre o 
fundamento da excelência e segurança.

“Se amanhã você  quiser 
ser um grande profission-
al comece hoje sendo um 
grande aprendiz...”.

Inácio Dantas

QUEM SOMOS

Neste Artigo
  
Visita do Ministro dos
Transportes
  
Processos Logísticos
 
Programa de Desenvolvimento de Talen-
tos
 
Cocktail de Networking

 Visita ao terminal St.
Petersburgo

Director de Operações Carlos Pegado / Head of operations Carlos Pegado  

Terminal da SOGESTER Panguila
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In this article:
  
  Minister of Transport
  Visit
  
  Logistics Processes
  
 Talent Development
  Program

  Sogester Networking
  Cocktail

   St. Petersburg Terminal Visit

SOGESTER S.A. is a company dedicated to creating 
advantageous logistic solutions for angolan imports 
and exports, and is also an influental part of the in-
frastructure that links the country to a global distri-
bution chain.
 
MISSION:
The mission is to support the “sustainable” devel-
opment of Angola through the provision of logistics 
and transportation infrastructures with international 
standards.

VISION:
The vision is to be the preferred partners in inter-
modal logistics in Angola, combining local and in-
ternational experience built on the foundation of 
excellence and safety.

“If you want to be a great 
professional start today 
being a great appren-
tice...”

Inácio Dantas

WHO WE ARE

Sonia Agostinho, Catarino Cambuta, Agostinho Oliveira e Denilson Turiambe
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Como SOGESTER, estamos cientes da nossa posição 
comercial, geográfica e estratégica em Angola. 

Somos o mais importante operador de terminais de 
contentores do país, com terminais marítimos em 
Luanda e Namibe, e dois portos secos em Luanda 
e Bengo, e estamos conectados ao mundo por meio 
de rotas marítimas. 

Estamos cientes das precauções que todos nós te-
mos que tomar para manter a nossa posição  actual e 
o nosso maior valor, e as metas que  devemos definir. 

Angola é um país com um longo litoral e depois da 
crise, está a recuperar lentamente e tem um enorme 
potencial para crescer nos próximos anos. 
Vários portos serão desenvolvidos e a SOGESTER 
vai procurar manter a posição de principal operado-
ra do terminal no país. 

Nossa visão é ser líder do mercado em Angola; nos-
sa missão é a compaixão e a inovação; enquanto os 
nossos valores são baseados na confiança mútua, a 
segurança e o bem-estar do nosso pessoal é indis-
pensável.

Todos os nossos funcionários, trabalhando de acor-
do com padrões internacionais de segurança e 
proteção portuária, também estão de mãos dadas 
com os nossos processos de excelência tecnoló-
gica e operacional.

Seguimos todos os passos que tomamos na dire-
ção do nosso objectivo de TOLERÂNCIA ZERO AOS
ACIDENTES e incidentes mínimos, levando de en-
contro com a nossa visão.

O nosso sucesso é providenciar a segurança para 
os nossos funcionários e para todos os outros que 
compartilham o nosso local de trabalho, propor-
cionando-lhes um ambiente de trabalho seguro e 
cuidadoso. Queremos que cada pessoa retorne em 
segurança para a sua família todos os dias, e só po-
deremos chegar a esse ponto se todos se juntarem 
a nós para tomar precauções, trabalhar com segu-
rança e relatar situações inseguras em nossas áreas 
portuárias e interiores.

Proteção e segurança são indispensáveis para nós

Mensagem do DG Sr. Frans Jol

Terminal da SOGESTER S. A. , estrada da Boavista
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As SOGESTER, we are aware of our commercial, geo-
graphical, and strategic position in Angola. We are 
the most important container terminal operator in the 
country, with sea terminals in Luanda and Namibe, 
and two dry ports in Luanda, and we are connected to 
the world by all-water shipping routes.

We are aware of the precautions we all have to take 
in order to maintain our current position and our in-
crease value, and the goals we must set.

Angola is a country with a long coastline and after the 
crisis, is slowly recovering and has enormous poten-
tial to grow during the coming years. Several ports will 
be developed and SOGESTER will always look to con-
tinue to be the prime terminal operator in the country.

Our vision is leadership in Angola; our mission is com-
passion and innovation; while our values are based 
on mutual trust, with the security and safety of our       
people being indispensable for us. 

All our employees, working by international standard 
on port safety and security, are also hand-inhand with 
our technological and operational excellence pro-
cesses.

We follow all the steps we have taken in the direction 
of our goals of ZERO FATAL ACCIDENTS and mini-
mum accidents, taking us in line with our vision. Our 
success is to provide the safety of our employees and 
all others who share our workplace, to provide them 
with a safe and caring working environment.

We want every single person to return to his/her fam-
ily every day, and we can only arrive at that point if           
everybody joins us to take precautions, work safely 
and report unsafe situations in our port and inland ar-
eas.

Security and Safety are indispensable for us

MD message Mr. Frans Jol

Director Geral da SOGESTER Sr. Frans Jol / Managing Director Mr. Frans Jol
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Segurança é uma prioridade

O foco da SOGESTER em 2017 foi a conclusão das 
acções do “Fatal 5” para os nossos terminais. 
 
A formação de Gestão de Riscos, foi extensiva a to-
dos os departamentos, distribuindo os formadores 
por áreas designadas para que se pudessem fazer as 
práticas em gestão de riscos e elaborar uma super-
visão contínua sobre os mesmos.

Em 2018, o foco está voltado para a prática de gestão 
de riscos, não havendo tolerância para os incidentes.

As avaliações na pesagem VGM, os equipamentos 
de CCTV nas zonas operacionais são naturalmente 
as zonas de maior risco a incidentes.

Na SOGESTER a interação do homem e o veículo é 
quase nula a entrada do terminal, devido a existên-
cia de uma zona de pedestres separadas por uma 
cerca, criando desta forma resultados satisfatórios.

Dia Global de Segurança/ Global Safety Day

Caiombro Seley e Domingas António
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Safety is a priority

The focus of SOGESTER in 2017 was the comple-
tion of the “Fatal 5” actions for our terminals.

The Risk Management training was extended to all 
departments, distributing the trainers by designat-
ed areas so that they could do the practices in risk 
management and elaborate a continuous supervi-
sion on them.

In 2018, the focus is on the practice of risk manage-
ment, since there will be no tolerance for incidents, and 
evaluations on VGM weighing, CCTV equipment in op-
erating zones and the interaction of man and vehicle 
are

almost nil to the entrance of the terminal, due to 
the construction of the pedestrian zone separat-
ed by a fence, this creating satisfactory results.

Equipa da SOGESTER S. A./ SOGESTER Team

João Makengo
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A importância da Logística

Os processos logísticos são essenciais para o ciclo 
operacional de uma empresa, e cada vez mais as em-
presas necessitam de logística adequada.

Estamos a falar de serviços tais como transporte, ar-
mazenagem e a própria gestão de stock, onde os cus-
tos devem ser reduzidos.

Existem muitos conceitos para cadeia logística, sendo 
que alguns são mais abrangentes e outros se restrin-
gem a certos aspectos.

Nós, SOGESTER, temos estado a desenvolver alguns 
serviços como transporte e armazenagem que en-
volvem os fluxos fisicos e financeiros, com objectivo 
de satisfazer as necessidades dos nossos clientes.

Centro de distribuição é um termo que compreende, 
resumidamente, o conceito de armazenagem, mas 
agrega algumas outras ideias, o que amplia a sua 
apreciação e influência na organização. O centro de 
distribuição é uma maneira estratégica de colocar pro-
dutos no mercado e assegurar diferentes benefícios 
para a empresa e para os clientes.

Algumas actividades efectuadas nos nossos centros 
de distribuição porto seco do Panguila e Boavista são:
- Deslocamento até o local de armazenagem (ou de
redespacho);
- Armazenagem das mercadorias;

- Separação dos pedidos;
- Expedição e transporte das encomendas;
- Auditoria de stock.
As vantagens que a implantação de um centro de
distribuição oferece para o melhor desempenho da
cadeia logística são, entre outras:
 
1. Melhores preços com os fornecedores, pois dado o 
elevado volume de mercadoria comprada, é possível 
conseguir melhores descontos;
 
2. Menores custos de frete, já que se evitam paga-
mentos para entregas fracionadas;
 
3. Redução de custos com mão-de-obra, pois as op-
erações de descarga, competem a nós SOGESTER ; 
Existe melhoria na qualidade de atendimento, já que a 
proximidade com o cliente gera agilidade no forneci-
mento e ganhos nos processos logísticos, resultando 
em maior satisfação do cliente.

Por: Aneth da Silva 

Terminal da SOGESTER S. A.
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Logistics Processes

Logistic processes are essential for the operational cy-
cle of a company, and so today there is an increasing 
need for logistics for a company’s operations. We are 
talking about services such as transportation, ware-
housing and stock management itself, which are high 
cost items (much is said about the waste that has oc-
curred in logistics flows).

There are many concepts for the logistics chain, some 
are more comprehensive and others are restricted to 
certain aspectis.

At SOGESTER we have been developing some services 
such as transportation and warehousing that involve 
the physical and financial flows, aiming to satisfy the 
needs of our customers.

A Distribution center is a term that includes, briefly, the 
concept of storage, but adds some other ideas, which 
broadens its appreciation and influence in the way the 
organization operates. The distribution center is a stra-
tegic way of geting products to the market and ensuring 
different benefits for the company and its customers.

Some activities in Panguila and Boavista distribution
center are:

- Displacement to the storage location (or redispach);
- Warehousing of goods;
- Separation of applications;
- Shipping and forwarding of orders;
- Inventory audit.
The advantages that the deployment of a distribution
center offers for the best performance of the logistics
chain are, among others:
 
1. Obtain better prices with suppliers, because given
the high volume of goods purchased, it is possible to
get better discounts;
 
2. Lower freight costs, avoiding the cost of fractional
deliveries;
 
3. Reduction of costs with labour, since the discharge
operations compete with us in SOGESTER; There are 
improvement in the quality of service, since the prox-
imity with the customer causes agility in the supply and 
gains in the logistics processes, resulting in greater 
customer satisfaction.

By: Aneth da Silva 

Terminal da SOGESTER S. A.
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Programa de Desenvolvimento de Talentos

Com o objectivo de preparar pessoal qualificado para
desempenhar funções de gestores de nível médio, a
Direcção da SOGESTER lançou o Programa de Desen-
volvimento de Talentos.

O programa começou em junho de 2017, com a identi-
ficação da equipa relevante que poderia atender
aos dois critérios seguintes:

Alto desempenho que é consistentemente reconhe-
cido como especialista funcional, técnico e gerência, 
interna e externamente. Activamente mantém-se ac-
tualizado e pode ser contado, especialmente em tem-
pos difíceis.

Os altos potenciais consistentes e significantes su-
peram seus grupos de pares em uma variedade de 
configurações e circunstâncias. Eles exibem com-
portamentos que refletem a cultura e os valores das 
empresas de maneira exemplar e, por últmo, mostram 
uma forte capacidade de crescimento e sucesso em 
suas carreiras dentro da organização com mais rapi-
dez e eficácia. Diferente de outros tipos de programas 
de desenvolvimento, essa plataforma estratégica in-
corporou o elemento de “Mentores”, pelo qual os ge-
stores seniores foram alocados a um ou dois dos 26 
estagiários (participantes) e os conduziram durante 
todo o programa.

O Programa de Desenvolvimento de Talentos 2017 foi 
composto por sete (7) módulos, a saber: Team Build-
ing; HSSE; Liderança; Gestão de Projectos; Inteligên-
cia Emocional; Operações e negócios e finanças para 
não financeiros.

O programa terminou no dia 14 de setembro com as
apresentações dos projectos em um evento bastante
participado, no qual os formandos demonstraram o 
que aprenderam na presença dos que estavam pre-
sentes.

Manuel Sango Alexandre

Hosvaldo Bartolomeu e Sónia Agostinho
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Talent Development Program

With the purpose of preparing High Potentials and Tal-
ented staff currently in levels under middle managers, 
SOGESTER´s Management launched the Talent Devel-
opment Program.

The program that started in June 2017, initated by iden-
tifying the relevant staff that could meet the two well 
defined criteria:

High performers who are consistently recognized as 
functional, technical, managerial experts, internally and 
externally. Actively keeps up to date and can be count-
ed on, especially in tough times.

High potentials consistently and significantly outper-
form their peer groups in a variety of settings and cir-
cumstances. They exhibit behaviors that reflect the 
company’s culture and values in an exemplary manner 
and lastly, show a strong capacity to grow and succeed 
throughout their careers within the organization more 
quickly and effectively than their peer groups does.

Different to other types of development program, this
strategic platform, incorporated the element of “Men-
toring”, whereby, senior managers were allocated with 
one or two of the 26 trainees (participants) and guided 
them throughout the program.

The 2017 Talent Development Program comprised sev-
en (7) modules, namely: Team building; HSSE; Lead-
ership; Project Management; Emotional Intelligence; 
Business Operations and Finance for non-Financials.

The program ended on September 14th 2018 with the
presentations of projects in a fairly atended event, 
whereby the trainees showcased what they had learned 
under the atentive presence of the company´s Manage-
ment and key Managers.

Emanuel Teles, Isaura Tenazinha and Jony Domingos

Programa de Desenvolvimento dos talentos da SOGESTER/ SOGESTER Talent Development Program
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Cocktail de Networking da SOGESTER

O cocktail de Networking que tem se realizado de dois 
em dois meses, foi uma iniciativa da SOGESTER como 
forma de fortalecer os laços afectivos entre a empre-
sa e os seus parceiros de negócio.

Os eventos têm sido caracterizados, com um leque di-
verso de participantes, desde os membros influentes 
na tomada de decisão dentro das empresas, mais     
altos gestores de indústria e mercado chaves, à figu-
ras públicas e representantes de embaixadas, fundos 
e ONG’s.

Reunido este nobre grupo, o evento tem mostrado 
a facilidade e a abertura de comunicação entre os 
participantes.

O programa iniciado há mais de 2 anos, que até en-
tão sofreu algumas transformações, define a proxi-
midade que a SOGESTER tem com os seus clientes, 
e mostra que está disposta a reconhecer que uma 
ligação mais próxima com os seus clientes e par-
ceiros de negócio, representa dedicação, carinho e 
uma relação saudável.

Por: Antonino Costa 

Frans Jol, Antonino Costa e Dr. Luis Ceita
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SOGESTER Networking cocktail

A networking cocktail is held every two months as an
initative of SOGESTER to strengthen the ties between
the company and its business partners.

The events have been characterized by a diverse range 
of participants, from influental decision makers within 
their companies, senior managers of industries and key 
markets, to public figures and international representa-
tives of embassies, banks and NGOs.

Gathered together this noble group, the event has 
shown the ease and openness of communication be-
tween the participants.

The program started more than 2 years ago, as one 
that is often renewed, defines the closeness that 
SOGESTER has with its customers, and shows that 
it is willing to recognize that a closer connection with 
its customers and business partners represents the 
dedication, affection and a healthy relationship.

By: Antonino Costa 

SOGESTER Networking Cocktail

Niurca Pitra e Tali Leoncio
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Visita do Ministro dos Transportes a SOGESTER

Uma delegação do Ministério dos Transportes, chefia-
da pelo Dr. Ricardo D’Abreu actual Ministro dos Trans-
portes, acompanhado do Conselho de Administração 
do Porto de Luanda, visitou no passado dia 4 de Julho 
2018 o terminal da SOGESTER S.A., na sua sede da 
Boavista, Luanda.

A delegação foi recebida pelo Director Geral Sr. Frans 
Jol, e o Director Geral Adjunto Sr. Anatólio R. Barreira, 
que fizeram uma breve apresentação da  SOGESTER 
e o seu crescimento face aos desafios económicos 
actuais do país.

Foi uma visita de curta duração, mas foi possível 
mostrar a essa entidade, a organização, bem como 
a execução das operações do terminal II do Porto de 
Luanda.

Visita do Ministro dos Transportes ao SOGESTER
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Ministry of Transport visits SOGESTER 

On 4th July 2018 a group of executives from the Minis-
try of Transport, headed by Dr. Ricardo D’Abreu, Minis-
ter of Transport, accompanied by the Board of Directors 
of the Port of Luanda, visited SOGESTER SA terminal at 
its head office in Boavista, Luanda.

The executives were received by the Managing Director 
Mr. Frans Jol and Deputy Director Mr. Anatólio R. Barrei-
ra, where they made a brief presentation on SOGESTER 
and its growth through the current economic challeng-
es of the country.

This was a short visit, but it was possible to show the 
organization as well as the main operations of Terminal 
II at the Port of Luanda.

Dr. Anatólio Barreira, Dr. Frans Jol, and Dr. Ricardo D´Abreu

Visita do Ministro dos Transportes Dr. Ricardo D´Abreu/ Ministry of Transport visits SOGESTER  Dr. Ricardo D´Abreu  
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Gestora de Administração de Sistemas

O meu trajecto profissional tem sido marcado por 
várias etapas, onde grandes desafios no domínio 
técnico e pessoal se fazem sentir nas várias áreas por 
onde tenho trabalhado.
A minha grande motivação está em garantir a satis-
fação dos nossos clientes internos assim como exter-
nos, facto este que exige um esforço no conhecimento 
e um grande afínco profissional, sendo que ambos es-
tão no topo das minhas prioridades, mantendo o tra-
balho em grupo e o foco nos resultados como meta.

Atendendo os desafios actuais e a grande abrangên-
cia e crescimento no ramo das Tecnologias de Infor-
mação (TI), pretendo dedicar-me cada vez mais na 
busca de conhecimentos que possam ser úteis para 
a capacitação técnica e contribuir para o desenvolvi-
mento da SOGESTER. Falar de TI, numa empresa 
comparticipada como a SOGESTER, representa o foco 
principal de todas actvidades nos domínios operacio-
nal portuário, logístico, financeiro, RH onde os varia-
dos departamentos fazem por servir. 
Assim sendo, os indicadores chaves de performance 
(KPI) precisam ser considerados e regularmente me-
didos a fim de garantir o bom funcionamento do de-
partamento.

Que análise faz da Sogester como empresa?
Vejo a Sogester como uma empresa de grande poten-
cial não somente pela actividade do ramo portuário 
que desempenha mas pelos quadros que possui.
 A mesma tem dado passos significativos naquilo 
que é o seu ramo de actividade permitindo

destacar-se  dos seus concorrentes e penso que pode 
ir mais além. Isto requer de certa forma mais investi-
mento na capacitação dos quadros.

Como se sente sendo a única funcionária do género 
feminino no departamento?

Sinto-me perfeitamente à vontade. Penso que inde-
pendentemente do género, o trabalho em equipa obe-
dece certas regras e se todos pensarmos da mesma 
forma movemos numa só direcção. A equipa é perfeit-
amente capacitada para o trabalho que lhe é atribuído.

Que metas pretende atingir dentro da organização?

Antes de mais pretendo tornar-me numa grande 
“líder”. Isto é, poder levar a nossa equipa a uma per-
formance elevada, onde cada membro poderá dar um 
contributo independente.

Diz-se que “o nosso crescimento é o crescimento dos
outros”. Partindo deste pressuposto, penso que a 
aposta no ser humano é a maior chave para o suces-
so. 

Que realizações profissionais gostaria de alcançar?

Gosto de trabalhar em grupo, sinto-me motivada por 
poder ser uma peça útil no desenvolvimento e cresci-
mento do departamento. Assim sendo, almejo alca-
nçar o mais alto patamar possível dentro das regras 
do profissionalismo, trabalho em equipa, respeito 
mútuo e convivência saudável.

Da esquerda para direita: João Guimarães, Julião Eduardo, Dalas, Nicolau, Maria Dias Oliveira, Helio Faria, Carlos Vemba e Gerson MartnsVemba e Gerson Martins
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IT System Administration manager

My professional career has been marked by several 
stages where major challenges in the technical and 
personal field are felt in the various areas where I have 
worked.

My great motivaton is to ensure the satisfaction of our
internal and external clients as well, a fact that requires 
an effort knowledge and a great professional interest, 
both of which are at the top of my priorites, keeping the 
group work and focus as goals.

Taking into account the current challenges and the 
great scope and growth in the field of Information Tech-
nology (IT), I intend to dedicate myself more and more 
to the search for knowledge that may be useful in the 
technical training and contribution to the development 
of SOGESTER.

IT, in a company like SOGESTER, impacts activites in 
the domain of port operations, logistics, financial and 
HR where the various departments serve.

Therefore, Key Performance Indicators (KPIs) need 
to be considered and regularly measured in order 
to ensure the proper functioning of the department.

What does Sogester do as a company?

I see Sogester as a company of great potential not 
only for the activity of the port branch but also for 
the cadres that it has. It has taken significant steps 
in what is its branch of activity allowing it to stand 
out from compettors and to further improve. This 
requires some form of investing in, and training of, 
the staff.

How do you feel about being the only female ofcial 
in the department?

I feel perfectly at ease. I think that regardless of gen-
der, teamwork obeys certain rules and if we all think 
the same way we move in one direction. The team is 
perfectly qualifed for the work assigned to them.

What goals do you intend to achieve within the orga-
nization?

First of all I intend to become a great “leader”. That 
is, to be able to lead the team to high performance 
where each member can make an independent con-
tribution.

It is said that “our growth is the growth of others”. 
Starting from this presupposition, I think that devel-
oping human beings is the greatest key to success.

What professional accomplishments would you like 
to achieve?

I like to work in a group, I am motivated to be a use-
ful part in the development and growth of the depart-
ment. Therefore, I aim to reach the highest possible 
level within the rules of professionalism, teamwork, 
mutual respect and healthy work coexistence.

Maria Dias Oliveira



20

Programa de formação interna

SOGESTER S. A. é uma empresa bem conhecida, pela 
sua organização, o seu trabalho e pela qualidade dos 
serviços que presta. Faz a gestão de terminais con-
tentorizados com um ambiente de trabalho bastante 
seguro.

A crescente necessidade de implementação de for-
mação de modo contínuo nas organizações, de um 
acompanhamento mais individualizado a cada um

Os nossos funcionários são muito responsáveis e 
altamente experientes, o que tem facilitado aquan-
do do impacto nas mudanças económicas do país.

Esta é uma motivação, ainda que restringida, o con-
ceito apenas à dimensão funcional, permite contudo 
precisar a qualificação destas formações.

O desenvolvimento das formações ou cross-training 
é encarado como um investimento e uma actividade 
estratégica da organização, e não apenas como 
uma obrigação ou uma “ocupação” para os colab-
oradores.

dos colaboradores, detectando as suas necessidades 
específicas e procurando colmatar as suas lacunas 
formativas, a SOGESTER coloca um ênfase na activi-
dade de formação interna e verifica a sua eficácia.
 
As formações internas são vistas como uma opor-
tunidade de aumentar o know-how sobre as diversas 
áreas sendo possível realizar cross-training entre os 
diferentes departamentos.

Terminal da SOGESTER Boavista/ Boavista SOGESTER terminal
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Internal training program

SOGESTER S.A. is a well-known company, due to its or-
ganization, its work and the quality of the services it 
provides, SOGESTER S. A., manages containerized ter-
minals with a very safe working environment.

The increasing need to implement training in a contin-
uous way in the organization, a more individualized fol-
low-up to each of the employees, identifying their

This is a motivation, although restricted, the concept 
only to the functional dimension, but allows to define 
the qualification of these trainings.

The development of training or cross-training should 
therefore be seen as an investment and strategic ac-
tivity of the organization, not just as an obligation or 
an “occupation” for employees.

specific needs and seeking to fill their training gaps, 
places an emphasis on the internal training activity that 
they carry out and verification effectiveness.
 
The internal formations are seen as an opportunity to 
increase the know-how about the various areas and it 
is possible to carry out cross-training between different 
departments.
 
Our employees are very responsible and highly experi-
enced, which has facilitated the impact on the econom-
ic changes of the country.

Conversa de Segurança/ Tool Box talk
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HSSE Teresa Domingos

Trabalhar para a SOGESTER é uma experiência 
fantástica, além de contribuir para a minha carreira, 
tem um ótimo ambiente de trabalho o que me torna 
numa pessoa mais alegre dentro e fora da instituição.

Mantendo essa atitude durante a minha jornada lab-
oral, especialmente nos dias mais estressantes em 
que tenho de realizar tarefas diversificadas, deixa-me 
sempre motivada a cumprir uma série de projectos e 
responsabilidades.

Lidero uma equipa capacitada, o que facilita na 
execução das tarefas que temos ao longo do dia 
apesar da pressão que temos sofrido, sempre que 
posso, peço conselhos aos meus colegas e eles es-
tão sempre dispostos a ajudar.

Todos temos a responsabilidade de manter os co-
laboradores e visitantes seguros dentro da SOGES-
TER.

Ludgero Valente e Teresa Domingos

Armindo Tavares e Teresa Domingos
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HSSE Teresa Domingos

Work for SOGESTER is an amazing experience, besides 
contributing for my career, it has a good work environ-
ment which motivates me more in and outside the in-
stituition.
 
Keeping this actitude through my work day, mainly in 
stresseful days when I have to do many different things, 
it motivates me to fulfill a set of projects and respons-
abilities.

I lead a great team, which turns our  work easier
although we have been working under pressure, 
whenever I can, I ask for my colleagues advises and 
they are always available  to help me.

It is our responsability to keep the colaboraters and 
guests safe here in SOGESTER.

Mario Silva, Germanio Silva, Teresa Domingos e/and Wilson Caetano

Teresa Domingos, Domingos Neto and Ludmila Cangundo
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Guarda Costeira Americana Visita a SOGESTER

  Supervisão do movimento de carga
  Supervisão do movimento de navios
Disponibilidade do sistema de comunicação de se-
gurança.

No dia 16 de Agosto de 2018, a SOGESTER recebeu 
dois oficiais da Guarda Costeira dos Estados Unidos 
da América, nomeadamente Natalie Moyer (Oficial de 
Ligação para Angola) e o seu colega Tony Mercado.
 
Os oficiais da Guarda Costeira dos EUA foram acom-
panhados por membros da Autoridade Portuária, da 
Polícia (Portuária, Fiscal e Serviços de Investigação), 
Emigração, Alfândega e dois representantes do Insti-
tuto Portuário Marítimo de Angola (IMPA), tutela do 
Ministério dos Transportes.

Esta visita fez parte do programa anual acordado pela 
Embaixada dos Estados Unidos e pelo Ministério dos 
Transportes, onde a Guarda Costeira dos EUA audita 
as instalações portuárias de acordo com:

Controlo de acesso às instalações portuárias (pes-
soas, veículos e carga) Vigilância das instalações 
portuárias, incluindo o cais.

Visita da Guarda Costeira Americana / US Coast Guard Visit
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SOGESTER VISITED BY UNITED STATES COAST GUARD

  Access control to the port facilities (people, vehicles
and cargo) Port facilities surveillance, including the 
quay.
   
   Cargo movement supervision
   Ships movement supervision
Availability of the security communication system

On 16th August 2018, Sogester welcomed two officers
of the United States Coast Guard namely, Natalie Moy-
er (Liaison Officer for Angola) and her colleague Tony 
Mercado.

The U.S. Coast Guard Officers were accompanied by 
members of the Port Authority, Police (Port, Fiscal and 
Investgation Services), Immigration, Customs and two 
representatives of the Maritime Port Institute of Angola 
(IMPA), within the Ministry of Transport.

This visit was part of an annual program agreed by the 
United States Embassy and the Ministry of Transport, 
where the U.S. Coast Guard audits the port facilites ac-
cording to:

Visita da Guarda Costeira Americana / US Coast Guard Visit
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Terminal de segunda Linha ICD

O ICD está devidamente equipado com 10 Reach 
Staker, 2 Empty handlers, 2 ForkLifts, 3 Terberg (ter-
minal trucks), bem como mais de 380 tomadas para 
os contentores frigoríficos, abastecidos por um   
grupo de 10 geradores.

O terminal da SOGESTER no Panguila está também 
preparado com uma área para a armazenagem de 
contentores já desalfandegados, sendo estes com 
um tarifário mais competitivo para os nossos clien-
tes.

O ICD (Inland Container Depot) ou como também con-
hecido por terminal de Segunda Linha da SOGESTER, 
está localizado no quilómetro 30, propriamente na 
província do Bengo, no distrito do Panguila.

Tem uma capacidade total disponível com mais de 
17300 TEUs (Twenty Equipment Units— Equipamento 
de Vinte Unidades). É o terminal criado para o descon-
gestionamento do terminal da SOGESTER no Porto de 
Luanda.

A Northwind Traders leva o mundo até si
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ICD Inland Container Depot

The ICD is properly equiped with 10 Reach Stackers, 
2 Empty handlers, 2 ForkLifs, 3 Terberg (terminal 
trucks), as well as more than 380 electric sockets for
the reefer containers, powered by 10 generators.

SOGESTER’s terminal in Panguila is also equiped with 
an area for storage of containers already cleared by 
customs, and these have a tariff more favourable to 
customers.

The Inland Container Depot (ICD) is located at kilome-
ter 30, at the province of Bengo, in the Panguila district.

It has a total capacity available with more than 17300
TEUs (twenty-foot equivalent unit), and is a terminal 
created for the decongestion of the SOGESTER termi-
nal in the Port of Luanda.

Terminal de segunda linha da SOGESTER panguila / SOGESTER ICD panguila
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The Managing Director and Deputy Managing Direc-
tor visited the Sofware company SOLVO in St. Pe-
tersburg to evaluate the replacement of SOGESTER’s 
current systems with one common new system in all 
locations.

SOLVO is a systems specialist in WMS (Warehouse 
Management) , TOS (Terminal Operatons Systems) 
for container ports, General Cargo , Bulk , Ro-Ro and 
ICDs.

The meetings followed the previous visit by Carlos 
Pegado Head of Operations and Valdez Bango Finan-
cial Manager earlier last month, with the owner Mrs. 
Elena Grebenschikova and Lev Aispur and as soon as 
the final decision is taken, the chosen TOS will com-
municate with the new Financial IFS10 ERP system.

The package will be implemented during 2019. Ship 
and yard planning. electronic payments, direct input 
by customers online , trucking appointments and EDI 
are some of the benefits from both systems and will 
bring SOGESTER ahead of the market through digitza-
tion.

Os Directores Geral e Adjunto da SOGESTER visitaram 
a empresa de sofware SOLVO em São Petersburgo, 
Rússia. 

SOLVO é uma empresa especialista em WMS (Gestão 
de Armazém), TOS (Sistemas de Operações Termi-
nais) para portos de contentores, Carga Geral, Granel, 
RoRo e ICDs.

As reuniões ocorreram após a visita do Director de
Operações Carlos Pegado e do Gestor Financeiro Val-
dez Bango no início do mês passado, com a propri-
etária Sra. Elena Grebenschikova e Lev Aispur e assim 
que a decisão final for tomada, os TOSs escolhidos 
comunicar-se-ão com o novo sistema IFS10 ERP.

Este pacote será implementado durante o ano de 
2019. O planeamento navio e de pátio, inputs direc-
tos de clientes on-line, marcações de caminhões e EDI 
são alguns dos benefícios de ambos os sistemas e tri-
agem são alguns benefícios de ambos os sistemas o 
que deixa a SOGESTER mais segura no ponto de vista 
do Mercado em que está inserido.

Visita a S. Petersburgo de 21 a 22 
de Setembro de 2018

Visit to St Petersburg 21-22 
September

By: Frans JolPor: Frans Jol

Terminal de Contentores de St. Petersburg/ Container Terminal of St. Petersburg
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José Jacinto  Gestor de Controlo e Relato Financeiro / Reporting and Control Manager 



SOGESTER S. A.
Invest to upgrade and diversify

SOGESTER S. A.
Investir para divertificar e 
modernizar.  

SOGESTER
Endereço/Adress:  
Sociedade Gestora de Terminais, S.A.
Rua de Cercânia do Porto de Luanda S/N
Estrada da Boavista, 2538 - Luanda
Tel: 226 420 800  
Fax: 222 322 411 
Email: laura.lussoke@sogester.co.ao
www.sogester.co.ao


