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nossa sociedade vem 
se debatendo diaria-
mente com temas re-

lacionados aos altos índices 
de sinistralidade rodoviária 
envolvendo transportes esco-
lares, e a falta de prudência 

A

Laura Lussoke

REGRESSO AS AULAS
BACK TO SCHOOL WITH SAFETY

Projecto “Nascer Livre para Brilhar”
Free to Shine Project

não só da parte de muitos 
condutores como também 
das crianças que não são ins-
truídas de como devem atra-
vessar a via publica.
Nesse contexto, o grupo L&Ds 
em parceria com a Policia Na-

cional está a criar palestras de 
passagem de conhecimentos 
de crianças para crianças du-
rante o ano lectivo de 2020, 
sobre a importância e o co-
nhecimento de segurança nos 
transportes escolares e os pe-
rigos ao atravessar as estradas, 
bem como a importância das 
passadeiras e as passagens de 
pedestres, os sinais de transi-
to, dentre outros.
Desta feita, e de um modo in-
fantil queremos transmitir as 
crianças, em palestra em que 
os palestrantes são crianças 
dos 7 aos 11 anos de idade, 
como se manter seguros den-
tro dos meios de transporte 
escolares, durante a travessia 
nas passadeiras, e estar em 

OUR community has been dea-
ling with issues related to high ra-
tes of road rage accidents involving 
school buses, and lack of pruden-
ce not only from drivers but from 
pedestrians as well who have not 
principles in how to cross the roads.
Therefore, L&Ds group in partner-
ship with the National Police is 
creating conferences for kids to 
raise awareness during school year 
of 2020, the importance of these 
conferences are the safety of the 
kids when taking the school bus 
and the dangers they might face 
when crossing the roads, as well as 
the importance of road signs, etc.
Moreover, in a infantile way to de-
velop the knowledged of the kids, 
a lecture will be held by kids from 
7 to 11 years old with the help of 
the local police, on how to stay safe 
when taking the school bus, when 
crossing on the crosswalks and be 
aware of any danger  around the 
community.
This campaign is an awareness 
program for Angola to prevent kids 
from getting harmed from dan-
gers, the ideia is to deliver comfort 
thorugh knowledge and have kids 
lecture to kids their age, the idea is 
that children themselves take ac-
countability of what’s around them 
and find ways to protect in case 
adults supervision is not available. 
This campaign will rely on a su-
pport from various entities among 
them SOGESTER who embraced 
the project as a partner.

As crianças 
são o futuro / 
Children are 

the future

Laura Lussoke - Editora / Editor

alerta para outros perigos a 
volta da comunidade.
Esta campanha, é mais um 
alerta a sociedade angolana 
para os perigos a que as crian-
ças estão expostas bem como 
o conforto dentro do conheci-
mento e aprendizam que será 
transmitido de crianças para 
crianças, a intenção deste 
grupo é que as próprias crian-
ças conheçam os perigos ao 
seu redor e as varias formas 
de se manter segura em caso 
de emergência e sem a as-
sistência de adultos por per-
to. Esta campanha vai contar 
com apoios de várias entida-
des, e dentre elas, a SOGES-
TER que abraçou o projecto 
como parceiro.

Os palestrantes são 
crianças dos 7 aos 11 anos

The speakers are children 
from 7 to 11 years old
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Sogester investiu bas-
tante nos últimos 
meses no terminal 

de Luanda para melhorar ain-
da mais os serviços para os 
clientes. Com a chegada, no 
início de Janeiro de 2020, do 
primeiro guindaste portuário 
móvel LH800, foi um marco 
de crescimento mais recente.
Durante 2019, a Sogester 
Luanda comprou equipamen-
tos de manuseio de terminais, 
actualizou os sistemas de TI e 
investiu em instalações, no va-
lor total de US $ 25 M. 

Entre os novos equipamentos 
estão empilhadoras, reboques 
terminais e espalhadores. A 
mais recente e bem sucedi-
da chegada, é a do guindaste 
portuário móvel LH800, que 
tem um alcance de 20 linhas. 
Como o único operador de 
terminal no porto, a Sogester 
agora poderá lidar com efi-
ciência para os maiores navios 
que fazem escala no porto, 
sem restrições operacionais, 
beneficiando assim todas as 
linhas de navegação que fa-
zem escala no terminal – ac-

A

tualmente são a Maersk, CMA-
-CGM, Cosco e OOCL. Até o 
final do ano, mais 2 guindastes 
LH800 chegarão, ambos com 
23 linhas de alcance.
O novo equipamento de ma-
nuseio (incluindo empilhadei-
ras, reboques terminais e ma-
nipuladores vazios) garantiu 
que o cliente pudesse retirar 
os contentores de forma rápi-
da, com tempo de entrega de 
caminhões actualmente em 
apenas 41 minutos. Simulta-
neamente, o processo de im-
portação na Sogester melho-
rou, permitindo uma coleta 
mais rápida dos contentores. 
Actualmente, um contentor 
de importação fica apenas a 3 
dias no terminal, e o terminal 
trabalha em estreita colabora-
ção com seus clientes para re-
duzir ainda mais isso.
Além disso, a SOGESTER inves-
tiu US $ 2 milhões na actuali-
zação do sistema de seguran-
ça, incluindo CFTV no pátio e 
no portão. A segurança da sua 
carga continua sendo uma 
prioridade fundamental e es-
tamos muito orgulhosos de ser 
o único operador de terminal 
com aprovação permanente 
do ISPS em Angola. Além dis-
so, temos orgulho de não ter 
sofrido, por mais de 12 anos, 
acidentes fatais ou de grande 
impacto devido as nossas dire-
trizes e políticas rigorosas de 

Frans Jol

SOGESTER LUANDA E NAMIBE 
INVESTIR É O CAMINHO
SOGESTER LUANDA AND NAMIBE - INVESTING IS THE WAY

Foco em atender melhor sempre
Focus on serving better always

A nova grua / The new crane

Director Frans Jol



8 9

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

Saúde, Segurança, Proteção e 
Meio Ambiente (HSSE).
A Sogester do Namibe é o ter-
ceiro maior porto de Angola e 
também o único portal para 
o sul de Angola. Em 2019, fo-
ram realizadas investimentos 
de infraestrutura no estaleiro 
e no cais, bem como no ma-
nuseio de equipamentos. Isso 
oferecerá a nossos clientes um 
produto aprimorado para ex-
portação de granito. Em 2020, 
será concluída a fase três da 
reforma, incluindo uma nova 
estrutura de cais e um patio 
de 500m, além de algumas 
actualizações de equipamen-
tos. Actualmente, Maersk, Nai-
ber, MSC, Nilo Dutch e CMA-
-CGM fazem escala no porto 
do Namibe.
No que diz respeito à TI, conti-
nuaremos a fornecer monito-
ramento remoto para conten-
tores refrigerados em todas 
as instalações e introduzire-
mos portões prioritários para 
os clientes que conseguirem 
lidar com todos os detalhes 
via Electronic Data Interchan-
ge. Um novo recurso digital 
implementado pela TI, pla-
neadas nos terminais e ICDs, 
Luanda e Namibe, que ofere-
cerá cobrança e pagamentos 
on-line, vinculados à alfânde-
ga, a oferecer um atendimen-
to mais simples e eficiente aos 
clientes.

SOGESTER Luanda has extensi-
vely invested in recent months 
in the terminal to further impro-
ve the product for the customer, 
with the arrival early January 2020 
of the first LH800 mobile harbour 
crane as the latest milestone. 
During 2019 Sogester Luanda pur-
chased terminal handling equi-
pment, upgraded its IT systems 
and invested in facilities, with total 
value of $25 M. Amongst the new 
equipment are reach stackers, ter-
minal trailers and spreaders. The 
latest successful addition is the ar-
rival of the LH800 mobile harbour 

crane, which has an outreach of 
20 rows. As the only terminal ope-
rator in the port, Sogester will now 
be able to efficiently handle the 
largest vessels that call the port 
without any operational restric-
tions, therewith benefiting all the 
shipping lines that call the termi-
nal – currently Maersk, CMA-CGM, 
Cosco and OOCL. Later in the year 
an additional 2 LH800 cranes will 
arrive, both with 23 rows outreach.
The additional handling equip-
ment (including reach stackers, 
terminal trailers, empty handlers) 
ensured that the customer are 

able to pick up containers quicker, 
with truck turnaround time cur-
rently at only41 minutes. Simul-
taneously, the import process at 
Sogester has improved, allowing 
faster collection of the containers. 
Currently an import container is 
only 3 days in the terminal, and 
the terminal works very closely 
with its customers to further redu-
ce this. 
Further Sogester invested 2 M 
USD in upgrading the security sys-
tem, including CCTV in the yard 
and gate. Security of your cargo 
remains a key priority for Sogester 

and we are very proud to be the 
only terminal operator with per-
manent ISPS approval in Angola. 
Also as we are proud that we have 
not had for more than 12 years any 
fatal or large accidents due to our 
stringent Health, Safety, Security 
and Environment (HSSE) guideli-
nes and policies.
Sogester Namibe is the third lar-
gest port in Angola as well as the 
only gateway to the South of An-
gola. In 2019 extensive infrastruc-
ture upgrades on yard and quay 
were made, as well as handling 
equipment. This will offer our cus-
tomers an improved product for 
granite exports. 2020 will see the 
completion of the phase Three 
refurbishment including a new 
500m quay and yard structure 
as well as some equipment up-
grades. Currently Maersk, Naiber, 
MSC, Nile Dutch and CMA-CGM 
call at the port of Namibe
Where IT is concerned, we will 
continue to provide remote mo-
nitoring for refrigerated containers 
at all facilities and we will be in-
troducing priority gates for those 
clients that are able to handle all 
details via Electronic Data Inter-
change. A new digital feature due 
to the IT implementations plan-
ned at both terminals and ICDs, 
Luanda and Namibe, will be to 
offer online billing and payments 
which will link to customs offering 
a simpler and more efficient cus-
tomer service.

Eficiência para os maiores 
navios que fazem escala 
no porto

Efficiency for the largest 
vessel scale at the port

Equipa técnica e HSSE durante 
a descarga da nova grua

Technical team and HSSE 
during the unloading of the 
new crane
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em no calor do início 
do novo ano, endere-
çamos-lhes os melho-

res votos de boa saúde, felici-
dade e sucesso em todas as 
suas actividades. 
Em 2020, a Direcção de Ad-
ministração e Recursos Hu-
manos, renova os objectivos e 
o lema de modo a continuar 
a ser um parceiro estratégico 
da Empresa.
2019 foi um bom ano, em ter-
mos de execução do plano 
da nova política de formação 
técnico-profissional. As espe-
cializações e certificações in-
ternacionais na área de Tec-
nologias de Informação (IT), 

Aleixo Nianga

gestão portuária, código ISPS, 
as pós-graduações em gestão 
de Empresas e outros não me-
nos importantes deram corpo 
à implementação do plano 
de formação. Assim, conside-
ra-se que o saldo é positivo ao 
atendermos o grau de execu-
ção, e de igual modo o grau 
de satisfação dos quadros que 
participaram das formações. 
Para 2020, o foco estará cen-
trado na capacitação conti-
nua do capital humano tendo 
atenção a esse novo para-
digma. Com a aquisição das 
novas máquinas R/S (porta 
contentores), as novas gruas 
MHC 800 e o investimento 

CAPITAL HUMANO É PRIORIDADE
HUMAN CAPITAL IS A PRIORITY

A nossa maior 
riqueza são as 
pessoas
Our greatest wealth
is people

em máquinas para o Porto 
do Namibe, certamente que 
haverá uma atenção especial 
à área Técnica da SOGESTER 
na formação especializada 
de modo a dar respostas aos 
desafios que se avizinham no 
campo da manutenção e re-
paração de equipamentos.
A Direcção da Empresa conti-
nua a dar uma atenção espe-
cial na capacitação técnico-
-profissional, e por esta razão, 
o orçamento para o presente 
ano prevê a revisão e moderni-
zação do modelo do ensino da 
língua inglesa a continuidade 
do programa de certificação 
internacional dos técnicos de 

Informática, o programa re-
formulado de identificação e 
desenvolvimento de líderes 
para distintas áreas, dentre 
outras acções do plano para 
este ano.
O Departamento de formação 
ganhou uma nova roupagem 
com a nomeação da Senhora 
Nyurca dos Santos para assu-
mir as responsabilidades des-
sa área vital da Empresa. 
Com uma equipa alinhada 
aos objectivos estratégicos, 
espera-se, portanto, uma nova 
dinâmica, sobretudo no capí-
tulo do processo da avaliação 
da eficácia da formação téc-
nico-profissional.

B

Aleixo Nianga - Director de Administração e Recursos Humanos 
Human Resources and Administration Director

Isaura Tenasinha, Aleixo Nianga  
e Laura Lussoke
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IN THE heat of the new year, 
we address the best wishes of 
good health, happiness and 
success in eveyone’s activities.
In 2020, the Administration 
and Human Resources Mage-
ment, renews the objectives 
and the motto to remain a 
strategic partner of the com-
pany.
2019 can be considered a very 
productive year in terms of 
implementation of the trai-

ning plan based on the new 
technical and vocational trai-
ning policy. The specialized 
training and internationally 
certified in the area of Infor-
mation Technology (IT), Port 
Management, ISPS code, Pos-
t-graduate in management 
companies and other no less 
important given body of the 
implementated training plan 
of the year that ended. Thus, it 
is considered that the balance 

is positive if we consider not 
only the degree of implemen-
tation but equally the degree 
of satisfaction of the cadres 
who participated in the trai-
ning course.
For 2020, the focus will be 
on continuous training of hu-
man capital taking into ac-
count this new pattern. With 
the acquisition of new ma-
chines R/S (container carrier), 
the new crane MHC 800 and 

investment in machinery to 
the port of Namibe, certainly 
there will be special atten-
tion to SOGESTER Technical 
Area in specialized training 
in order to provide answers to 
challenges ahead in the field 
of maintenance and repair of 
equipment.
The Management of the Com-
pany continues to pay parti-
cular attention to technical 
and vocational training, and 
for that reason, the budget 
for this year provides for the 
review and modernization of 
English language teaching 
model the continuity of the 
international certification 
program for Computer tech-
nicians the program reformu-
lated in identifying and de-
veloping leaders for different 
areas are among other plan of 
actions included in 2020.
The training department gai-
ned a new mold with the en-
gagement of Ms. Nyurca dos 
Santos to assume the respon-
sibilities of this vital area of 
the Company.
With a team aligned to the 
strategic objectives of the 
Company, it is expected ac-
cordingly, a new dynamic, 
especially in the chapter of 
the process of evaluating the 
effectiveness of technical and 
vocational training for the 
evoluation.

For 2020, the focus will be 
on continuous training

Para 2020, o foco estará 
centrado na capacitação 
contínua

Vaneza Sumbo - Coordena-
dora de compensações e 

Beneficios / Compensation 
and Benefits Coordinator

João Mateus - Gestor de 
Relações Laborais / Labor 
Relations Manager
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Para 2020, o HSSE es-
força-se para:
Alterar a maneira 

como os sistemas de segu-
rança são gerenciados e, em 
vez de ver o gerenciamento 
de HSSE como um meio de 
melhorar o desempenho do 

Teresa Viengo Domingos

INTERACÇÃO É EVOLUÇÃO
INTERACTION IS EVOLUTION

O bem-estar, o local de trabalho e os processos
Well-being, workplace and processes

trabalho, vemos a melhoria 
do desempenho do trabalho 
como um meio de melhorar o 
desempenho do HSSE. Tam-
bém estamos procurando um 
prefácio para ajudar os cole-
gas a encontrar sua voz e ca-
pacidade de melhorar o bem-

-estar, o local de trabalho e 
os processos. Uma melhor in-
teracção entre as áreas torna 
obrigatório o foco nas inves-
tigações e na aprendizagem 
do que falhou, e não do que 
falhou, para passar da Cultu-
ra Patológica/Culinária para a 

Cultura Generativa. 
Incorporar o HSSE em nossas 
equipes operacionais e ca-
pitalizar nossas maneiras de 
trabalhar para impulsionar a 
melhoria do HSSE exige que 
todos do HSSE mudem seu 
pensamento em termos do 
que fazemos e como fazemos.
No entanto, para fazer esse 
tipo de alteração, é necessária 
uma organização de HSSE de 
alto desempenho e económi-
ca, do terminal à equipa cor-
porativa, como:
Concentra-se em ser um líder 
servo, em vez de figuras de 
autoridade em um relaciona-
mento hierárquico;
Os líderes devem questionar 
constantemente, em vez de 
saber; 
Torne-se mestre da inteligên-
cia emocional e relacional, 
em vez de conhecimentos 
técnicos;
Ouça em voz alta e treine, em 
vez de comandar e controlar.
Pensamento tradicional de 
segurança
1- Trabalhadores são o pro-
blema a ser corrigido, mais 
regras levam a trabalhadores 
mais seguros.
2- Devemos dizer aos traba-
lhadores o que fazer e o que 
mais importante não fazer.
3- Segurança diz respeito à 
ausência de acidentes.
Pensamento diferente da Se-

gurança
1- Os trabalhadores são a so-
lução, solucionadores de pro-
blemas em ambientes com-
plexos, menos regras.
2- Pedimos aos nossos traba-
lhadores o que eles precisam, 
não lhes dizemos o que eles 
podem ter.
3- Segurança não é a ausência 
de acidentes, é a presença de 
capacidade.

FOR 2020 HSSE strives to:
Change the way safety systems are 
managed and Rather than seeing 
HSSE management as a means 
to improve work performance, we 
see the improvement of work per-
formance as a means to improve 
HSSE performance.
We are also looking foreword to 
help colleagues find their voice 
and upskill in lean to improve their 
wellbeing, their workplace and 
their processes. Better interaction 
between the areas makes it man-
datory to focus on investigations 
and learning on what failed rather 
than who failed so as to move from 
Pathological/Blame Culture to Ge-
nerative Culture 
The changing nature of our busi-
ness; embedding HSSE into our 
operational teams and capitali-
sing on our Ways of Working to 
drive HSSE improvement requires 
everyone in the HSSE function to 

shift their thinking in terms of what 
we do and how we do it, so we are 
currenlty moving form 1 to 2 as on 
the images below:
However, for making this kind of 
change requires a cost effective 
high performing HSSE organisa-
tion from terminal to corporate 
team that such as:
Focuses on being a servant leader 
rather than figures of authority in a 
heirarchal relationship;
Leaders must constant questio-
ners rather than knowers;
Become masters of emotional and 
relational intelligence rather than 
technical expertise;
Listen loudly and coach rather 
then comand and control

Traditional Safety Thinking
3 - Workers are the problem to be 
fixed, more rules leads to  safer 
workers.
2- We must tell workers what to do 
and, what more
importantly not to do.
1- Safety is about the absence of 
accidents

Safety Differently Thinking
1- Workers are the solution, dyna-
mic problem solvers in
complex environments, less rules.
2- We ask our workers what they 
need, not tell them what  they can 
have.
3- Safety is not the absence of ac-
cidents – it is the presence of  ca-
pacity.

P

Teresa Domingos - Directora do HSSE; Delmacio Cambuta - Controlador de Documentação; Tiago Tyanda -Transcinter
Teresa Domingos - Director of HSSE; Delmacio Cambuta - Documentation Controller; Tiago Tyanda -Transcinter
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urante o ano de 2019, 
o Departamento de 
TI liderou muitos pro-

jectos que visavam apoiar um 
ambiente de trabalho fácil aos 
funcionários da SOGESTER. 
Muitos deles foram concluí-
dos com sucesso, outros foram 
planeados, encomendados e 
estão à espera para serem im-
plementados em 2020.
Um dos projetos mais bem-su-
cedidos foi o sistema de CFTV, 
e no final do ano de 2019 con-
firmamos 100% de cobertura 

de todo o perímetro e áreas crí-
ticas da SOGESTER, um moni-
toramento ao lado do cais e do 
pátio / operações ao vivo. Todos 
os vídeos são monitorados ao 
vivo pela equipe de segurança 
do departamento HSSE.
Outro projeto de sucesso foi a 
migração para o ambiente em 
nuvem do Office 365. Agora to-
dos os funcionários têm aces-
so aos e-mails, informações, 
comunicação e outros serviços 
onde quer que estejam.
Muitas mudanças e optimi-

Projectos que visavam 
apoiar um ambiente 
de trabalho fácil aos 
funcionários

Projects aimed at 
supporting an easy 
working environment for 
employees

INVESTIMENTOS 
EM TI: O FUTURO 
ESTÁ AQUI
INVESTIMENTS IN IT: THE FUTURE IS HERE
Vladislav Lykhin

Projectos 
que facilitam 
o dia-a-dia 
Projects that make 
day-to-day easier

zações foram feitas no Data 
Center, núcleo do ambiente 
de TI da SOGESTER. Os servi-
dores foram actualizados para 
um ambiente virtual para as 
versões mais recentes, intro-
duziram novas medidas de 
segurança, monitoramento e 
auditoria aprimorados, etc. Foi 
planeada e encomendada a 
nova solução de rede Cisco e 
a solução de armazenagem e 
cópia de segurança (backup).
Além disso, devemos mencio-
nar o 2º maior projeto iniciado 

em 2019.
O primeiro é o novo Sistema de 
Operações de Terminal (Solvo.
TOS), que entrou em operação 
no terminal do Namibe no fi-
nal do ano de 2019.
O próximo passo será imple-
mentado em Luanda, no ter-
minal da Boavista e nos dois 
CDI - Panguila e Viana.
O segundo é o novo sistema 
Enterprise Resource Planning 
(IFS 10), que deve entrar em 
operação até o final de maio 
de 2020. E, por último, mas 

D

Jorge Dalas: - Supervisor de Help Desk Jorge Dalas: 
Help Desk Supervisor

Departamento de TI na SOGESTER / IT Department at SOGESTER Maria Oliveira e Rosa Dalas
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Support the best possible 
service level for all projects

Oferecer suporte ao 
melhor nível de serviço 
possível para todos os 
projectos

DURING the year of 2019, the 
IT Department has led many 
projects which were aimed to 
support an easy working envi-
ronment of SOGESTER’s em-
ployees. Many of them were 
completed with success, some 
of them was planned, ordered 
and is on hold to be imple-
mented in 2020.
One of the biggest successful 
projects was the CCTV system, 
and by the end of the year 
2019 we confirmed 100% co-
verage of all perimeter and 

critical areas of SOGESTER, a 
live Quay side and yard/Opera-
tions monitoring. All videos are 
monitored live by the Security 
Team from HSSE department.
Next successful project was 
migrating to the cloud envi-
ronment Office 365. Now all 
employees have access to the 
emails, information, commu-
nication and other services 
anywhere they are.
Many changes and optimiza-
tions were made to the Data 
Centre, core of SOGESTER IT 

environment. Servers were 
upgraded to a virtual environ-
ment to the latest versions, in-
troduced new security measu-
res, improved monitoring and 
auditing, etc. It was planned 
and ordered brand new Cisco 
network solution and a Stora-
ge & Backup solution.
Also, we should mention 2 
biggest project that started in 
2019. 
The first one is the new Termi-
nal Operations System (Solvo.
TOS) which has gone Live in 
Namibe terminal at the end of 
year 2019. 
Next step will be implemen-
ted in Luanda, Boavista termi-
nal and the two ICDs - Pangui-
la and Viana.
Second one is new the Enter-
prise Resource Planning sys-
tem (IFS 10) which should Go-
-Live by the end of May, 2020.
And last, but not least, to 
support the best possible 
service level for all the pro-
jects we had a major su-
pport from the HR team 
who organized trainings for                                                                       
all IT members in South Afri-
ca in the following areas: Offi-
ce365, Cisco, Oracle, CompTIA, 
etc.
We will do our best to plan, 
implement and support many 
other IT projects in the future 
which will help SOGESTER to 
lead on the market.

não menos importante, para 
oferecer suporte ao melhor ní-
vel de serviço possível para to-
dos os projectos, tivemos um 
grande apoio da equipe de RH 
que organizou treinamentos 
para todos os membros de TI 
na África do Sul nas seguintes 
áreas: Office365, Cisco, Oracle, 
CompTIA, etc.
Faremos o possível para pla-
near, implementar e dar su-
porte a muitos outros projetos 
de TI no futuro, o que ajudará a 
SOGESTER a liderar o mercado.

Rosa Dalas e Gerson Martins Equipa de TI / Team IT
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ara além do signifi-
cativo incremento do 
investimento em ma-

quinaria, que moderniza e 
acrescenta valor à SOGESTER, 
a saber: a super grua LHM 
800 e os seis novos empilha-
dores RS da marca Liebherr, 
bem como os oito novos trai-
lers, falaremos hoje de outra 

Nova grua / New crane Novo armazem / New storage

Reforma das novas instalações /  
New facility reform

Julio Almeida

PRODUTIVIDADE: ALIADA  
DO NOSSO CRESCIMENTO
PRODUCTIVITY: ALLIED TO OUR GROWTH

A melhoria da produtividade na manutenção
Improving maintenance productivity

importante melhoria: a das 
infraestruturas do terminal da 
Boavista.
A melhoria da produtividade 
das equipas de manutenção 
do Terminal da Boavista im-
pôs a necessária criação de 
novas infraestruturas, para 
melhor responder à procu-
ra do seu cliente interno as 

Está criado um novo 
espaço de lavagem de 
gruas e de Spreaderes 

Nova rampa para lavagem das empilhadoras RS
New ramp for washing RS forklifts

P
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IN ADDITION to the significant 
increase in investment in ma-
chinery, which modernizes and 
adds value to SOGESTER, na-
mely: the super crane LHM 800 
and the six new Liebherr-bran-
ded RS stackers, as well as the 
eight new trailers, today we shall 
speak of another important im-
provement: the infrastructure of 
the Boavista terminal.
Improving the productivity 
of Boavista Terminal, main-
tenance teams has imposed 
the necessary creation of 
new infrastructures to bet-
ter respond to the demand 
of your internal client ope-
rations. Thus, under the aus-
pices of SOGESTER General 
Management, a new space for 
washing cranes and spreaders 
is created and, in conclusion, 
a new ramp for washing  RS 
stackers, Terminal Tractors, 
etc. In any case, the separa-
tion of oils and grease relea-
sed into washes , strictly res-
pecting the environment. We 
also gained from the simul-
taneous decongestion of the 
old washing area, for best use.
Similarly, a new warehouse 
was built dedicated to storing 
large accessories, such as ti-
res, pulley boxes, engines, etc. 
Thus, we gain a decent space 
for retreading and eventually 
an extension of the small ac-
cessory warehouse.

Operações. Assim, sob égide 
da Direção Geral da SOGES-
TER, está criado um novo es-
paço de lavagem de gruas e 
de Spreaderes e, em conclu-
são, uma nova rampa para 
lavagem das empilhadoras 
RS, Terminal Tractors, etc. Em 
qualquer dos casos, está acau-
telada a separação dos óleos 
e massas libertados nas lava-
gens, respeitando escrupu-

losamente o meio ambiente. 
De igual forma, construiu-se 
um novo armazém dedicado 
a armazenagem de acessórios 
de grandes dimensões, como 
é o caso de pneus, caixas de 
roldanas, motores, etc. Desta 
forma, ganhamos um espaço 
digno para a recauchutagem 
e, eventualmente, uma exten-
são do armazém de acessó-
rios pequenos.

A new space for washing 
cranes and spreaders is 
created        

Nova empilhadora RSL47 / New Reachstacker RSL47

Manutenção da área técnica / Technical area maintenance

Espaço para lavagem dos equipamentos / Space for washing equipment
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pesar de todas as medi-
das de segurança dentro 
da OPS, tivemos alguns 

incidentes e acidentes relevantes 
no terminal, alguns deles causados 
por falha do equipamento, outros 
por negligência do pessoal e tam-

Teresa Viengo Domingos

INCIDENTES DE SEGURANÇA
SECURITY INCIDENTS

Diminuir os riscos e optimizar o negócio 
Reduce risks and optimize the business

bém alguns incêndios causados 
pelo aquecimento de motores ou 
vazamento de óleo. O ponto posi-
tivo de todos os incidentes ou aci-
dentes em que não registramos 
nenhuma morte ou ferimento 
grave da equipa. Durante este ano, 

também realizamos alguns exercí-
cios de evacuação de operadores 
de MHC e treinamento de supervi-
sores no trato com carga OOG.
A quantidade de volumes tem 
uma variação de um período de ja-
neiro de 2018 a novembro de 2019, 

e mostra claramente a incerteza 
do mercado, o que dificulta a pre-
visão dos volumes para determi-
nado período ou mesmo mês em 
anos diferentes. Em comparação 
com os volumes acumulados com  
2018, tivemos um aumento de cer-
ca de 5%, não é o que prevíamos 
para 2019, mas ainda é um núme-
ro positivo, previmos para este ano 
um crescimento de 10% no ini-
ciante, mas depois reduzimos esse 
número para 7% com base nas in-
formações recebidas das finanças.
Apesar de todos os esforços do go-
verno para aumentar a carga cheia 
de exportação, nossa tristeza ain-
da mostra um cenário diferente, 
em que os contentores vazios de 
exportação estão liderando 46,5% 
dos volumes e 42,7% para a carga 

de importação em 2019, em com-
paração com 2018. Redução de 
2% nas importações e de 1% nos 
vazios de exportação; portanto, po-
demos considerar que os volumes 
deste ano aumentaram 5% princi-
palmente devido aos volumes de 
transbordos realizados.
Olhando para 2019, podemos ver 
que os serviços EURAF / W1A que fi-
zemos bem em comparação com 
o serviço ASAF, onde a média para 

esse serviço foi de 17,8 movimentos 
brutos por hora, enquanto na em-
barcação ASAF a média é de 15,2 
M / h, todos essa diferença se deve 
principalmente ao tamanho do 
navio, razão pela qual vamos com-
prar três MHC 800, só para dizer 
que das três uma já está em Luan-
da, é claro que não resolverá todos 
os nossos problemas, mas nos dará 
mais espaço para trabalhar com 
segurança e com velocidade acei-
tável. Diferente do GMPH, o BMPH 
é baixo para o EURAF e alto para o 
ASAF, a explicação para essa dife-
rença é encontrada no número de 
guindastes alocados para cada ser-
viço em uma determinada navio, 
que no caso do ASAF sempre tem 
mais guindastes para trabalhar.
O tempo de permanência tem 

Não registramos nenhuma 
morte ou ferimento grave

we did not record any 
death or serious injury

A

Equipa de Operações SOGESTER
SOGESTER Operations Team 

Departamento de Operações SOGESTER
SOGESTER Operations Department 
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uma pequena variação dos dias 
em que os contentores ficam no 
terminal antes de serem retirados 
pelo destinatário final, e verifica-
mos que quase todos os conten-
tores são retirados antes dos 5 dias, 
o que significa que os tempos de 
permanência faziam parte da nos-
sa grande receita, e que agora per-
demos e precisamos pensar em 
outras maneiras de obter receita 
na empresa.
O tempo de execução, após vá-
rias tentativas das melhores solu-
ções para reduzi-lo nos últimos 4 
meses, conseguimos a uma mé-
dia de 34 minutos, em compara-
ção com a média de 54 minutos 

DESPITE all the safety measures 
inside OPS we had some relevants 
incidents and accidents in the ter-
minal, some of them caused due 
to equipment failure, others by 
negligency of staff and also some 
fires caused by heating of engines 
or oil leakage. The good point in 
all those incidentes or accidents 
we didn’t not record any death or 
high injured of the staff. During this 
year we also perform some drills on 
the the evacuation of MHC opera-
tors, and training of supervisors in 
dealing with OOG cargo. We have 
a variation of a period of January 
2018 to November 2019, and the 
uncertain of the market which ma-

kes difficult to predict the volumes 
for certain period or same month 
in diferent years . Comparing YTD 
volumes with 2018 we had na in-
crease of about 5%, is not what we 
predicted for 2019 but still a positi-
ve, we predicted for this year a 10% 
growth in the beginner, but after 
we reduced this number to 3% 
based on the information received 
from finance. Although all the go-
vernment efforts to increase the 
export full cargo, our numbers still 
showing different scenario, whi-
ch the export empty containers is 
leading 46,5% of the volumes and 
42,7% for the import cargo in 2019, 
which compared with 2018 we 

have a reduction of 2% on the im-
port and 1% on the export empties, 
so based on that we can consider 
that the volumes this year increa-
sed for 5% mainly because of the 
transshipments volumes done this 
year. 
In 2019 we had the EURAF/W1A 
services that we did well compared 
with ASAF service, where the ave-
rage for that service was 17,8 gross 
moves per hour, wile in the ASAF 
vessel the average is 15,2 gmph, 
all this difference is mainly becau-
se of size of vessel, reason why we 
are going to buy three MHC 800, 
of course will not solve all our pro-
blems, but will give us more room 

nos primeiros 7 meses de 2019. 
No geral, comparando 2018 com 
2019, tivemos uma redução de 
cerca de 4 minutos, mas se man-
tivermos os números pelos próxi-
mos 8 meses, a redução será de 
cerca de 13 minutos, o que signi-
fica 21 minutos para a entrega de 
um contentor cheio a camionis-
tas externos ou receptores finais.
Como não conseguimos alcan-
çar o objectivo principal nas 
OPS, que é a produção, onde 
melhorar, podemos reduzir os 
custos operacionais em todos 
os aspectos, manteremos esses 
principais objectivos e, é claro, 
além disso, a segurança.

to work safely and with acceptable 
speed. Different from GMPH the 
BMPH is low for EURAF and high 
for ASAF, the explanation for this 
difference is found on the numbers 
of cranes deployed for each service 
in certain call, which in the case the 
ASAF allways has more cranes to 
work. 
We had a small variation from the 
days that containers stay’s in the 
terminal before picked up by fi-
nal receiver, and we had almost 
all containers are picked before 5 
days, meaning that the times that 
dwell time was part of our big re-
venue is ended, and we need to 
think in other ways to have revenue 
in the company. The turn time after 
several attempts on the best solu-
tions to reduce this time, in the last 
4 months we succeed to do this by 
reducing the turn time to an ave-
rage of 34 minutes compared with 
54 minutes average in the first 7 
months of 2019, overall comparing 
2018 with 2019 we had a reduction 
of about 4 minutes, but if we keep 
the numbers for the next 8 mon-
ths the reduction will be of about 
13 minutes, meaning 21 minutes 
to delivery a full container to exter-
nal truck drivers or final receivers. 
Because we could not reach the 
main objective in OPS which is the 
production, where by improving 
this we can decrease the Operatio-
nal costs in all aspects, we will keep 
those main obectives, and of cour-
se on top of this the safety.

Terminal de Cargas / Cargo Terminal Helena Zua - Conferente de portaria / Ordinance checker
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do de vida laboral, e devido a 
natureza humana, as pessoas 
sentem-se cansadas e com 
um certo grau de fadiga labo-
ral, o que por si só, tornam-se 
motivos mais do que suficien-
tes para o merecido descanso. 
A SOGESTER, enquanto enti-
dade empregadora, considera 
bastante importante o direito 

inha Reforma, Mi-
nha Vida é o nome 
do projecto que dará 

corpo ao novo paradigma de 
reforma para os trabalhadores 
da SOGESTER., cujo principal 
objectivo é o de preparar os 
trabalhadores ainda no activo 
para a reforma.
Depois de um longo perío-

“Com a reforma, tenho mais tempo 
para cuidar da minha saúde e conviver 
melhor com os meus filhos e netos” - 

“With retirement, I have more time 
to take care of my health and live better with my 
children and grandchildren”

Esperança Cassinda

João Mateus e José Salomão

A melhor fase da vida deve ser aproveitada
The best phase of life should be used

MINHA REFORMA, MINHA VIDA
MY RETIREMENT, MY LIFE

à reforma cumprindo escrupu-
losamente o que a Lei angola-
na estabelece como direitos e 
deveres, procurando assegurar 
as contribuições para a segu-
rança social a tempo útil de 
modo a garantir que todos os 
trabalhadores que preencham 
os requisitos para a reforma, 
usufruam de um padrão de 

qualidade de vida aceitável 
e quiçá, mais próxima possí-
vel daquela que ostentavam 
quando se encontravam no 
activo, por via de uma pen-
são de reforma justa que lhes 
permitam gozar o merecido 
descanso com tranquilidade e 
felicidade.
Por este facto, a Empresa lan-
ça neste ano, o programa “Mi-
nha Reforma, Minha Vida” 
com o intuito de reforçar os 
benefícios que a SOGESTER 
já coloca à disposição dos tra-
balhadores que vão à reforma. 
Este programa tem o seu foco 
na preparação dos trabalhado-
res em matérias como a litera-
cia financeira; incentivo à pou-
pança; empreendedorismo, 
bem como ajudar o trabalha-
dor a reflectir em outras acti-
vidades que diminuam o tédio 
ou o aborrecimento depois da 
reforma. Em suma, o progra-
ma atenderá duas dimensões 
essenciais: a material e a psi-
cológica.
Este programa tem três áreas 
intervenientes, sendo, a So-
cial; a de Relações Laborais e 
o Departamento de Formação, 
que torna o programa bastan-
te transversal para a Direcção 
Administração e Recursos Hu-
manos. 
Por ser uma empresa cidadã, 
e sempre pensando no melhor 
para os seus colaboradores, a 

Esperança Cassinda - Reformada

Castelo David, Zeferina Tchipute, Antonio Sermão (Tio Salú) e Eduardo Gomes

M



30 31

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

MY RETIREMENT, My Life is the 
name of the project that will give 
way to the new paradigm of reform 
for SOGESTER. workers, whose 
main objective is to prepare active 
employees for retirement.
After a long period of working life, 
and due to human nature, people 
feel tired and with a certain degree 
of work fatigue, which becomes 
more than enough grounds for 
well-deserved rest. 
SOGESTER, as an employer, consi-
ders it very important the right to 
retirement by scrupulously fulfilling 
what the Angolan Law establishes 
as rights and duties, seeking to en-
sure contributions to social security 
in a timely manner in order to ensu-
re that all workers who meet the re-

quirements for retirement enjoy an 
acceptable quality of life standard 
and perhaps as close as possible to 
those who were active, through a 
fair retirement pension which allo-
ws them to enjoy the well-deserved 
rest with tranquillity and happiness.
The Company launches this year 
the “My Retirement, My Life” pro-
gramme in order to strengthen the 
benefits that SOGESTER already 
provides to employees who go for 
retirement., with focuses on pre-
paring employees in matters such 
as financial literacy; encouraging 
savings; entrepreneurship, as well 
as helping workers reflect on other 
activities that reduce boredom or 
annoyance. Will meet two essential 
dimensions: material and psycholo-
gical and this programme has three 
intervening areas, social, labour rela-
tions and the Training Department, 
which makes quite transversal to 
the Directorate of Business Admi-
nistration and Human Resources.   
Because it is a citizen company, 
and always thinking about the best 
for its employees, SOGESTER has a 
Pension Fund with the constructive 
participation. Contributions to the 
pension fund are nothing but a rein-
forcement other than the contribu-
tions provided for in Law nº. 7/04 of 
15 October, Law on Bases of Social 
Protection and with great pride. 
With this programme SOGESTER 
Management, will continue to gua-
rantee a happy life while employees 
and happy life in retirement.

“Vou aproveitar para viajar 
com a minha esposa e 
desfrutar da vida!”

“I’ll enjoy traveling with my 
wife and enjoying life!”

Antonio Sermão  
(Tio Salú)

“Incentivo os meus ex-
colegas com idade de 
reforma a não terem 
medo, porque também 
há vida na reforma!”

“I encourage my 
former colleagues with 
retirement-age not to be 
afraid, because there is 
also life after retirement”

Zeferina Tchipute

“Agora que estou 
reformado, consigo ir mais 
na minha lavra”

“Now that I’m retired, I can 
go more  often to my farm.”

Castelo David

RefoRmadoS Antonio Sermão e Maria Augusto

SOGESTER possui um Fundo 
de Pensões que conta com a 
participação contributiva da 
Empresa e do colaborador 
respectivamente. As contri-
buições ao fundo de pensões, 
são nada mais senão um re-
forço além das contribuições 
previstas na Lei nº 7/04 de 15 
de Outubro, Lei de Bases da 
Protecção Social e com bas-
tante orgulho, a empresa tem 
conseguido reformar os seus 
trabalhadores de forma mais 
condigna.
Com este programa a Direc-
ção da SOGESTER, continuará 
a garantir não apenas vida feliz 
enquanto trabalhadores, mas 
também, vida feliz na reforma.
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o dia 8 de fevereiro 
de 2020, o Comando 
Provincial de Prote-

ção Civil e Bombeiros, efectou 
Resgate e Salvamento de 8 
membros da mesma família 
que se encontravam no Rio Gi-
raul de baixo, nomeadamente:
1. Luís Segunda de apenas 3 
meses.

José Jacinto

Bombeiros salvam 8 pessoas da mesma família
Firefighters save 8 people from the same family

2. João José Segunda de 9 
anos.
3. David Maria Segunda de 13 
anos
4. Bibiana Segunda de 14 anos.
5. Cristina Ângela de 14 anos.
6. Antónia Segunda de 19 anos.
7. Maria Helena de 43 anos.
8. José Segunda de 53 anos.
Entretanto, participaram desta 

ON FEBRUARY 8th of the 
current year, the Provincial 
Command for Civil Protection 
and Firefighters, rescued 8 
members of the same family 
who were on the Giraul River 
accordingly: 1. Luís Segunda, 3 
months old; 2. João José Se-
gunda, 9 years old; 3. David Ma-
ria Segunda, 13 years old; 4. Bi-
biana Segunda, 14 years old; 5. 
Cristina Ângela, 14 years old; 6. 
Antónia Segunda, 19 years old;  
7. Maria Helena, 43 year old; 8. 
José Segunda, 53 years old.
Nevertheless, SOGESTER HSSE 
team in Namibe, National Po-
lice and the Port of Namibe 
participated in the Rescue 
Operation. The Governor of 
the Province, Mr. Archer Man-
gueira, the Vice-Governor for 
the Political and Social depart-
ment Mrs. Carla Maísa Pereira 
Tavares and managers for dif-
ferent Ministerial Offices.
According to testimony by 
Diver Benjamin Kassoma, it 
was a work of approxima-
tely 19 hours of rescue due to 
strong waves that hindered 
the operation.
Therefore, the Provincial 
Commander of the Civil Pro-
tection and Fire Service Su-
perintendent Chief Fire Offi-
cer Domingos Abel Chinjole 
praised the commitment of 
all forces to the success of the 
operation.

RESGATE NO NAMIBE
RESCUE IN NAMIBE

Família salva pelos Bombeiros / Family saved by firefighters

Família socorrida no meio da correnteza / Family rescued in the middle of the floating

Bombeiro durante a operação
Firefighter during the operation

Operação de Resgate e Salva-
mento os efectivos funcioná-
rios de segurança da SOGES-
TER na província do Namibe, 
Polícia Nacional e a Capitania 
do Porto do Namibe, estive-
ram também presentes no 
local Vossa Excelência, o Sr. 
Governador da Província, Ar-
cher Mangueira, a Vice-Gover-

nadora para o Sector Político e 
Social Dr.ª Carla Maísa Pereira 
Tavares e Directores de diver-
sos Gabinetes Ministeriais.
Segundo o depoimento do 
Mergulhador Benjamim Kas-
soma, um dos bomneiros pre-
sentes no resgate, foi um tra-
balho de aproximadamente 
19 horas de resgate devido as 

fortes correntes que atrapa-
lharam a operação.
Portanto, o Comandante Pro-
vincial do Serviço de Proteção 
Civil e Bombeiros Superinten-
de Bombeiro Chefe Domingos 
Abel Chinjole louvou e enal-
teceu o empenho de todas as 
forças para o êxito desta ope-
ração.

N
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A Tradelens é uma plata-
forma desenvolvida em 
conjunto com a Maersk e 

IBM e foi constituída uma equipa 
de colaboração composta pelos 
seus respectivos empregados para 
liderar a iniciativa e promover a sua 
adopção pela indústria. Em Angola 
existem clientes que já aderiram e 
que já se encontram a beneficiar 

Marlene Cardoso - Directora Comercial da Maersk / Commercial Director of Maersk 

ANGOLA ESTÁ MUITO
À FRENTE NO MERCADO
ANGOLA IS VERY AHEAD IN THE MARKET

A cadeia logística no comércio global
The logistics chain in global trade

de um grande volume de transa-
ções comerciais sem papel. Para 
acrescentar à grande vantagem da 
TradeLens, a SOGESTER está igual-
mente a ‘lançar’ informação na pla-
taforma, proporcionando um gran-
de benefício aos seus utilizadores. 
A MAERSK é uma empresa inte-
grada de logística e contentores, li-
gando e simplificando o comércio 

para ajudar os clientes a crescer e 
a prosperar. Tem uma equipe de-
dicada de mais de 76.000 pessoas 
a operar em 130 países. Promove o 
comércio global num mundo em 
crescimento.
Visite:  www.maersk.com 
A IBM é líder em soluções block-
chain de código aberto construído 
para o sector empresarial. Como 

Promover uma cadeia 
de informação logística 
integrada

Promote an integrated 
logistical information 
chain

A

um dos primeiros membros Hyper-
ledger e um colaborador activo 
para o Tecido Hyperledger e projec-
tos blockchain da Stellar, a IBM está 
dedicada a promover tecnologias 
na indústria para apoiar o desen-
volvimento de redes de negócios 
transacionais transparentes. A IBM 
tem trabalhado com mais de 400 
clientes em serviços financeiros, ca-
deias logísticas, IoT, gestão de riscos, 
gestão de direitos digitais e cuida-
dos de saúde para implementar 
aplicações blockchain.
Visite: www.ibm.com/blockchain 

NOSSA MISSÃO: Digitalizar a Ca-
deia Logística Global
LIGAR O ECOSSISTEMA
Congregar todas as partes na ca-
deia logística, ncluindo transpor-
tadores, transitários, operadores 
intermodais, portos e terminais, 
transportadoras marítimas, alfân-
degas e outras autoridades gover-
namentais, etc. numa plataforma 
assente em blockchain segura.
PARTILHA DE INFORMAÇÃO
Promover uma cadeia de informa-
ção logística integrada, com parti-
lha segura quase em tempo real, 
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passível de ser activada por todos 
os intervenientes de uma área de 
negócios, englobando todas as in-
formações do processo..
COLABORAÇÃO E CONFIANÇA
Permitir a digitalização e automa-
tização dos processos de negócio, 
incluindo importação e autorização 
para exportação, com a tecnologia 
blockchain a garantir transações se-
guras e auditáveis.
PROMOVER A INOVAÇÃO
Melhoria contínua através de uma 
API aberta, disponível publicamen-
te, o uso de normas e promoção 
da interoperabilidade, bem como 
o lançamento de uma aplicação 
de mercado que as partes possam 
usar para construir e implementar 
aplicações em TradeLens para si, 
seus parceiros e os seus clientes.
COMÉRCIO GLOBAL: ALTAMENTE 
INEFICAZ E SOBRECARREGADO 
POR PROCESSOS EM PAPEL 
O resultado é uma informação in-
consistente através das fronteiras 
organizacionais, falta de visibilidade 
de embarque e pontos cegos que 
impedem o fluxo eficiente.
A recolha e tratamento de dados 
actualizados, bem como a troca 
ineficaz de documentos comer-
ciais, requer verificações manuais e 
acompanhamentos frequentes e 
resulta em erros, atrasos e altos cus-
tos de conformidade. 
As avaliações de risco por parte das 
autoridades aduaneiras não têm 
informação suficiente e confiável, 
resultando em elevadas taxas de 

inspeção, medidas adicionais de 
prevenção contra a fraude e falsifi-
cação, e atrasos no desembaraço 
aduaneiro. 
Estes desafios têm repercussões 
significativas a jusante. A incapaci-
dade de prever e planificar de for-
ma eficaz, resolver interrupções na 
cadeia logística quase em tempo 
real e partilha de informação fiá-
vel entre as ligações da cadeia de 
logística origina um inventário de 
existências de segurança excessi-
vo, custos administrativos elevados, 
desafios operacionais e, finalmente, 
prestar um mau serviço aos clien-
tes.

THE TRADELENS is a plataform 
has been jointly developed by 
Maersk and IBM and a collabo-
ration team comprised of their 
respective employees has been 
formed to lead the initiative and 
drive industry adoption. In Angola 
there are customers onboarding 
already and benefiting from the 
great trade business paperless. 
To add to the great advantage of 
Tradelens, SOGESTER is also ‘feed-
ing’ info to the platform, giving a 
greater benefit to their users.
Visit www.tradelens.com 

The Maersk is an integrated con-
tainer logistics company. Connect-
ing and simplifying trade to help 
our customers grow and thrive. 
With a dedicated team of over 
76,000, operating in 130 countries; 
we go all the way to enable global 
trade for a growing world. 
Visit: www.maersk.com 
IBM is the leader in open-source 
blockchain solutions built for the 
enterprise. As an early member of 
Hyperledger and active contribu-
tor to the Hyperledger Fabric and 
Stellar blockchain projects, IBM is 
dedicated to advance cross-indus-
try blockchain technologies sup-

porting the development of open-
ly-governed transactional business 
networks. IBM has worked with 
more than 400 clients across fi-
nancial services, supply chains, IoT, 
risk management, digital rights 
management and healthcare to 
implement blockchain applica-
tions. 
Visit: www.ibm.com/blockchain

OUR MISSION: DIGITIZE THE 
GLOBAL SUPPLY CHAIN
CONNECT THE ECOSYSTEM
Bring together all parties in the 
supply chain - including shippers, 
freight forwarders, intermodal op-
erators, ports and terminals, ocean 
carriers, customs and other govern-
ment authorities, and others - onto 
a blockchain-based platform with 
a secure permission and identity 
framework.
INFORMATION SHARING
Secure sharing in real-time, ac-
tionable supply chain information 
across all parties to a trade - en-
compassing shipping milestones, 
cargo details, trade documents, 
the structured data embedded in 
trade documents, customs filings, 
sensor readings, and more.
COLLABORATION AND TRUST
Enable the digitization and au-
tomation of the cross-organiza-
tion business processes integral to 
global trade, including import and 
export clearance, with blockchain 
ensuring secure, auditable, and 
non-repudiable transactions. 

PROMOTING INNOVATION
Lay the foundation for ongoing im-
provement and innovation through 
an open, publicly -available API, the 
use of standards and promotion of 
interoperability, and the launch of 
an Application Marketplace that 
parties can use to build and deploy 
TradeLens-powered applications 
for themselves, their partners, and 
their customers
GLOBAL TRADE IS HIGHLY INEF-
FICIENT AND BURDENED BY PA-
PER-BASED PROCESSES
The result is inconsistent informa-
tion across organizational bound-
aries, latency in obtaining ship-
ment visibility, and blind spots that 
hinder the efficient flow of goods.
The collection and processing of 
up-to-date data, as well as ineffi-
cient trade document exchange, 
requires manual checks and fre-
quent follow-ups and results in er-
rors, delays and high compliance 
costs.
Risk assessments by customs au-
thorities lack sufficient and trusted 
information resulting in high in-
spection rates.
These challenges have significant 
downstream repercussions. The 
inability to forecast and plan effec-
tively, address supply chain disrup-
tions in near real-time, and share 
trusted information across the sup-
ply chain leads to excessive safety 
stock inventory, high administrative 
costs, operational challenges, and 
ultimately poor customer service.

Contentores no Terminal
Terminal Containers
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Patrick Andersson

BALANÇA COMERCIAL: 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
TRADE BALANCE: IMPORT AND EXPORT

Vamos entender o nosso mercado de actuação
Let’s understand our market

A balança comercial ou 
as exportações líquidas 
(algumas vezes simbo-

lizadas como NX), é a diferença 
entre o valor monetário das ex-
portações e importações de uma 
nação durante um determinado 
período de tempo. Às vezes, é feita 
uma distinção entre uma balan-
ça comercial de bens versus uma 
de serviços. A balança comercial 
mede um fluxo de exportações e 
importações durante um determi-
nado período de tempo. A noção 
de balança comercial não significa 
que as exportações e importações 
estejam “em equilíbrio” entre si.
Se um país exporta um valor maior 
do que importa, possui um supe-
rávit comercial ou uma balança 
comercial positiva e, inversamente, 
se um país importa um valor maior 
do que exporta, possui um déficit 
comercial ou uma balança comer-
cial negativa.
A partir de 2016, cerca de 60 dos 
200 países têm um superávit co-
mercial. A noção de que os déficits 
comerciais bilaterais são ruins por 
si só é esmagadoramente rejeita-
da por especialistas em comércio 
e economistas.

CÁLCULO DO BOT DE UM PAÍS
Por exemplo, se os Estados Unidos 
importaram US $ 1,5 trilhão em 
bens e serviços em 2017, mas ex-
portaram apenas US $ 1 trilhão em 
bens e serviços para outros países, 
os Estados Unidos tiveram uma 

The balance of trade measures a 
flow of exports and imports over 
a given period of time. The notion 
of the balance of trade does not 
mean that exports and imports are 
“in balance” with each other. As the 
example below: 
If a country exports a greater value 
than it imports, it has a trade sur-
plus or positive trade balance, and 
conversely, if a country imports a 
greater value than it exports, it has 
a trade deficit or negative trade ba-
lance. As of 2016, about 60 out of 
200 countries have a trade surplus.
The notion that bilateral trade defi-
cits are bad in and of themselves is 
overwhelmingly rejected by trade 
experts and economists. It’s easy to 
understand:

CALCULATING A COUNTRY´S BOT
For example, if the United States 
imported $1.5 trillion in goods and 
services in 2017, but exported only 
$1 trillion in goods and services 
to other countries, then the Uni-
ted States had a trade balance of 
-$500 billion, or a $500 billion tra-
de deficit.
In effect, a country with a large tra-
de deficit borrows money to pay 
for its goods and services, while a 
country with a large trade surplus 
lends money to deficit countries. 
In some cases, the trade balance 
may correlate to a country’s politi-
cal and economic stability because 
it reflects the amount of foreign in-
vestment in that country.

THE BALANCE of trade, commer-
cial balance, or net exports (some-
times symbolized as NX), is the 
difference between the monetary 
value of a nation’s exports and im-
ports over a certain time period. 
Sometimes a distinction is made 
between a balance of trade for 
goods versus one for services. 

A

Balança comercial 
não significa que 
as exportações e 
importações estejam “em 
equilíbrio” entre si.

Trade balance does not 
mean that exports and 
imports are “in balance” 
with each other.

balança comercial de - US $ 500 
bilhões, ou um déficit comercial 
de US $ 500 bilhões.
De fato, um país com um grande 
déficit comercial pede dinheiro 
emprestado para pagar por seus 
bens e serviços, enquanto um país 
com um grande superávit comer-
cial empresta dinheiro a países 
com déficit. Em alguns casos, a 
balança comercial pode se correla-
cionar com a estabilidade política 
e econômica de um país, porque 
reflete a quantidade de investi-
mento estrangeiro nesse país. 

Návio cargueiro
Container Vessel
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s constantes avanços da 
tecnologia de informa-
ção proporcionaram às 

organizações um potencial para 
produzir novas ferramentas que 
auxiliam atividades especificas 
dos processos de gestão das in-
formações empresariais. Contudo 
as mudanças necessárias para o 
alinhamento da organização com 
as implementações dos novos 
softwares e tecnologias, sofrem 
usualmente resistências. 
SOLVO é uma plataforma opera-
cional robusta para a Gestão de 
Terminal, processos e atividades 
de negócios em tempo real de 
portos e terminais de qualquer 
tipo: contentores marítimo e por-
tos secos, multiuso, granel e Ro-Ro. 
A estrutura modular do sistema 
permite selecionar cuidadosa-
mente a funcionalidade desejada 
e a arquitetura para integrar facil-
mente a solução a vários softwares 

José de Carvalho Jacinto

Planeamento para optimizar os processos
Planning to optimize processes

e hardwares de terceiros.
Os sistemas ajudam a facilitar o 
planeamento de atracação, pla-
neamento de estiva de embarca-
ções, controle de equipamentos, 
operações de pátio, operações 
de visitas a portões e caminhões, 
operações em zonas de frigorífi-
cos, CFS e muito mais.
Um dos principais benefícios do 
SOLVO.TOS é o kit de ferramen-
tas de optimização de processo 
totalmente integrado, disponível 
como parte de uma solução pa-

SOLVO: GESTÃO E QUALIDADE
SOLVO: MANAGEMENT AND QUALITY

drão. Inclui pool e roteamento 
automatizados de CHE, sequen-
ciamento automatizado de gruas, 
armazenamento de contentores 
no pátio com base em regras e 
estratégias predefinidas, geração 
automatizada de planos de estiva 
de embarcações e trens e muito 
mais.
Outro benefício é que o SOLVO.
TOS possui módulos de automa-
ção de terminais, como integra-
ção imediata com sistemas de 
Gruas de Terra da Liebherr.
O SOLVO.TOS 
Objetivou-se desta forma, avaliar 
de que maneira a organização 
pode utilizar a tecnologia da infor-
mação e seus softwares, especifi-
cando programas e suas respec-
tivas compatibilidades. Visando 
que assim, a empresa consiga 
através da integração dos proces-
sos de gestão organizacional de-
senvolver vantagens competitiva.

O

Gestão de Terminal, 
processos e atividades de 
negócios em tempo real

Terminal management, 
processes and business 
activities in real time

THE CONTINUED advances in 
information technology have 
given organizations a poten-
tial to produce new tools that 
help specific activities of bu-
siness information manage-
ment processes. However, the 
changes necessary for the or-
ganization’s alignment with 
the implementations of new 
software and technologies 
usually face resistance. 
SOLVO is a robust operational 
platform for Terminal Manage-
ment, real-time business pro-
cesses and activities of ports 
and terminals of any kind: ma-
rine containers and dry dock, 
multipurpose, bulk and Ro-Ro. 

The modular structure of the 
system allows the carefully se-
lection of the desired functio-
nality and architecture to ea-
sily integrate the solution with 
various third-party software 
and hardware.
The systems help facilitate 
docking planning, vessel sto-
wage planning, equipment 
control, yard operations, gate 
and truck visits operations, 
operations in refrigerator 
areas, CFS, and much more.
One of the main benefits of 
SOLVO. TOS is the fully inte-
grated process optimization 
toolkit, available as part of a 
standard solution. Includes 

automated CHE pool and rou-
ting, automated crane sequen-
cing, storage of containers in 
the yard based on predefined 
rules and strategies, automa-
ted generation of vessel and 
train stowage plans, and much 
more. Another benefit is that 
SOLVO.TOS has terminal auto-
mation modules, such as im-
mediate integration with Lie-
bherr Earth Crane systems.
SOLVO.TOS 
This study aimed at assessing 
how the organization can use 
information technology and 
its software, specifying pro-
grams and their respective 
compatibilities.
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Sonia Agostinho´

INTEGRAÇÃO PARA O SOCIAL: 
UM TRABALHO DE EQUIPA
SOCIAL INTEGRATION: TEAMWORK

A interacção que nos trouxe grandes resultados 
The interaction that brought us great results

O departamento de Re-
lações Institucional e Res-
ponsabilidade Social na 

SOGESTER exerce um papel mui-
to importante, graças ao espírito 
de equipa, temos promovido o 
diálogo e o relacionamento entre 
os colegas no âmbito institucional 
e Social. 
A área de RI se relaciona com titu-
lares de múltiplas empresas com 
interesses variados. Uma vez que 
as necessidades são ilimitadas, é 
preciso um trabalho bastante cri-
terioso para saber qual o grupo de 
interesse se deve atender plena-

Nós criamos uma relação 
entre setor-público e 
setor-privado.

We create a relationship 
between the public and 
the private sectors.

mente em detrimento de outro 
e o impacto que isso gera na em-
presa.
Ao longo destes anos, tem sido 
uma batalha, onde fazemos não 
com objectivo de estampar os 
nossos nomes, mas sim o fazemos 
de corpo e Alma.Sabemos que 
ao construir escolas, Hospitais e 
doando bens alimentares tem tra-
zido emoção a quem recebe.
Nós criamos uma relação entre 
setor-público e setor-privado, por-
que, na verdade, o dinheiro neste 
caso é privado, mas a execução é 
pública.

THE DEPARTMENT of Institu-
tional Relations and Social Res-
ponsibility at SOGESTER plays 
a very important role, thanks to 
team spirit. We have been pro-
moting dialogue and the rela-
tionship between colleagues 
in the institutional and Social 
spheres. 
The RI department relates with 
sitting members of multiple 
companies with varied inte-
rests. Since the needs are limi-
tless, it takes a very careful job 
to know which group of interest 
should be fully addressed to 
the detriment of another and 
the impact it generates to the 
company.
Over the years, we have made 
efforts not with the aim of 
stamping our names, but we do 
it wholeheartedly.
We know that constructions and 
food donations have brought 
emotion to those who receive.
We have created a relationship 
between public sector and pri-
vate sector, because truly mo-
ney in this case is private but 
the execution is public.

O

Trabalho em equipa
Team Work Equipa de Relações Intitucionais e Responsabilidade Social

Institutional Relations and Social Responsibility Team
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Paulo Jorge Henriques

NATAL SOLIDÁRIO PARA
AS CRIANÇAS DO NAMIBE
A SOLIDARY CHRISTMAS FOR THE CHILDREN OF NAMIBE

Um momento de muita emoção para todos
A moment of great emotion for everyone

o dia 17 de Dezembro de 
2019, realizou-se no mu-
nicípio do Virei o Natal da 

criança, organizado pelo Governo 
provincial do Namibe, que con-
tou com o patrocínio especial da 
SOGESTER.  
Estiveram na actividade perto de 
1000 crianças que tiveram mo-
mentos de interacção. A parte 
mais importante foi a distribuição 
de brinquedos à todas as crian-
ças. Durante o evento, a primeira 
dama da província Dra. Carla Pa-
trícia Lopes, enalteceu o gesto da 
empresa e deixou o desafio para 
poder contar mais uma vez com 
o apoio da SOGESTER no ano de 
2020.

Estiveram na actividade 
perto de 1000 crianças

Nearly 1000 children 
participated in the activity

ON DECEMBER 17, 2019, the Ch-
ristmas of the child took place in 
the city of Virei, organized by the 
Provincial Government of Namibe, 
with the special sponsorship of SO-
GESTER.
Nearly 1000 children were present 
in the activity, which provided a 
moment of interaction, and the 
most important moment of this 
activity, the distribution of toys to 
all children.
During the event, the first lady 
of the province, Dr. Carla Patrícia 
Lopes, praised the gesture of the 
sponsoring company and left the 
challenge that, in the year 2020, 
can once again count on the su-
pport of SOGESTER.

N

Natal Solidário no Namibe
Christmas Solidarity in Namibe

Archer Mangueira - Governador do Namibe e Edson Cassule /  
City Mayor of Namibe

Archer Mangueira com as crianças no Natal Solidário do Namibe
Archer Mangueira with the children at Namibe Solidarity Christmas
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PROJECTOS SOCIAIS
SOCIAL PROJECTS

SOGESTER,  Sociedade 
Gestora de Terminais, S.A, 
constituída ao abrigo da 

lei e do direito angolano , que a ti-
tulo do direito  privado de utilidade 
pública, presta serviços de carga , 
descarga e armazenagem de con-
tentores do Porto de Luanda . A 
SOGESTER vem assumindo a Res-
ponsabilidade Social e cidadania 
como  um papel fundamental na 
sociedade, a medida  que começa 
a dar os seus passos em direcção a 

Um ano de sucesso para o 
departamento social

A successful year for the 
social department

SOGESTER S. A.,  Sociedade 
Gestora de Terminais, S.A, esta-
blished under Angolan legisla-
tion and law, which, under the 
private right of public utility, 
provides loading, unloading and 
storage of containers in the Port 
of Luanda terminal. SOGESTER 
has been assuming Social Res-
ponsibility and citizenship as a 
fundamental role in society, as it 
begins to take its steps towards 
the cause. Thus, it has five (5) 
sponsored projects, namely:
1- 380 School of Panguila.
2- Horizonte Azul Orphanage
3- Pequena Semente Orphana-
ge
4- Neurosurgical and Hydroce-
phalus Treatment Center
5- Kimboliombebwa Organiza-
tion
In 2019, with a lot of dedication, 
the Social Responsibility area 
created and developed projects 
and activities, from the cons-
truction of offices attached to 
the Hospital David Bernardino, 
hospital rehabilitation, social 
inclusion, work and food dona-
tions.
It was considered a successful 
year in the social department, 
since the goals set were achie-
ved. Therefore, we will continue 
with the same work dynamics, 
since ethics has become a mat-
ter of demand and not an op-
tion, as more and more compa-
nies are judged by society.

Fazer o bem é 
nossa missão
Doing good is 
our mission

causa . Assim, tem cinco (5) projec-
tos Apadrinhados:
1- Escola 380 do Panguila. 
2- Orfanato Horzonte Azul
3- Orfanato Pequena Semente
4- Centro Neurocirurgico E de Tra-
tamento da Hidrocefalia
5- Organização Kimboliombebwa
No ano de 2019, com muita  de-
dicação, a área de Responsabili-
dade Social, criou e desenvolveu 
projectos e actividades, desde a 
construção de consultórios ane-

xo ao Hospital David Bernardino, 
reabilitaçoes de hospitais, inclusão 
social, laboral e doações  de bens 
alimentares.
Foi um ano de sucesso para o de-
partamento social, uma vez que as 
metas traçadas  foram alcançadas. 
Assim, continuaremos com a mes-
ma dinâmica de trabalho, uma vez 
que a ética  passou a ser uma ques-
tão de exigência e não uma opção, 
pois cada vez mais as empresas 
são julgadas pela sociedade. 

ASonia Agostinho´

Árvore de Natal Ecológica do Orfantato Horizonte Azul / Christmas Eco Tree Orphanage Horizonte Azul

Escola 380 do Panguila
380 School of Panguila
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Sonia Agostinho´

NOVAS INSTALAÇÕES NO 
ORFANATO PEQUENA SEMENTE
NEW FACILITIES AT PEQUENA SEMENTE ORPHANAGE

Lazer e bem-estar para nossas crianças
Leisure and well-being for our children

o âmbito da sua res-
ponsabilidade social a 
SOGESTER, inaugurou 

na manhã de segunda-fei-
ra, 23 de Dezembro de 2019, 
novas instalações de lazer e 
bem-estar no orfanato Pe-
quena Semente.
As referidas instalações são 
uma suíte, cozinha, refeitório, 
lavandaria e uma sala de artes 
e ofícios para as crianças da-
quela instituição.
O momento foi marcado com 
poesia, música e dança, segui-
do do corte da fita, feito pelo 
Consultor Sénior da Direcção 
Geral da SOGESTER, Luís Cei-
ta, destacando que apesar da 
crise a Sociedade Gestora de 
Terminais não se esqueceu da 
sua responsabilidade social.
Luís Ceita, Director sénior da 
SOGESTER
“Temos noção da nossa res-
ponsabilidade social, embora 
o país está a passar um mo-
mento difícil, mas a SOGES-
TER decidiu ajudar este orfa-
nato, de modo a melhorar as 
condições”.
Para a adolescente Noêmia 
Miúdo Cazama, de 16 anos, 
residente do Centro a quatro 
anos, revelou ser uma felici-
dade poder contar com a so-
lidariedade da SOGESTER e 
demais empresas ou pessoas 
singulares, para a melhoria e 
o bem-estar do Centro e de 

todas as crianças carentes.
“Estou muito feliz, nós não es-
perávamos por isso, agrade-
cemos a SOGESTER por nos 
brindar com tudo isso”.
Por sua vez, o diretor do Cen-
tro, Franco Cassule, destacou 
que é extremamente impor-
tante poder contar com a aju-
da da SOGESTER e demais 
parceiros, pois o orfanato “Pe-
quena Semente” não recebe 
do Estado ou de qualquer 
outra instituição verbas para 
os custos de manutenção do 
mesmo, para a manutenção 

Temos noção da nossa 
responsabilidade social, 
embora o país está a 
passar um momento 
difícil

NSOGESTER inaugura novas instalações do Orfatono Pequena Semente  
SOGESTER opens an upgraded  facility at Pequena Semente Orphanage

Equipa da SOGESTER durante o evento / SOGESTER team during the event
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da sua sustentabilidade com 
o apoio da SOGESTER. Esses 
são serviços que faltavam no 
orfanato, reconhecemos o es-
forço empreendido, uma vez 
que esta foi uma construção 
de raiz feita em tempo re-
cord”, afirmou Frank Cassule, 
Director do Orfanato. 
Como um padrinho a 100%, 
a SOGESTER aproveitou tam-
bém a ocasião para fazer doa-
ções de Natal a outros de seus 
projectos, com destaque para 
o Centro Horizonte Azul, si-
tuado no Município de Viana,
”Foi mais um feito da SO-

GESTER, conseguimos deixar 
um sorriso nas crianças, que 
amanhã continuarão a bene-
ficiar-se destes feitos, nós so-
mos padrinhos a 100%”, frisou 
Sónia Agostinho, responsável 
da Relações Institucionais e 
Responsabilidade Social da 
SOGESTER.
A confraternização entre fun-
cionários da SOGESTER e me-
ninas do Orfanato Horizonte 
Azul foi um grande momento 
de interacção entre empresa 
e comunidade, a contribuir 
cada vez mais com o cresci-
mento dessas crianças.

We are aware of our social 
responsibility, although 
the country is going 
through a difficult time

AS PART of its social responsibility, 
SOGESTER inaugurated on the 
morning of Monday, 23 Decem-
ber 2019, new leisure and wellness 
facilities at Pequena Semente Or-
phanage. These facilities are a sui-
te, kitchen, cafeteria, laundry room 
and an arts and crafts room for the 
children of that institution.
The moment was marked with 
poetry, music and dance, followed 
by the opening ceremony, led by 
the Senior Consultant of the Ge-
neral Management of SOGESTER, 
Luís Ceita, highlighting that despi-
te the crisis in shipping/ports the 
management did not forget their 

social responsibility.
Luís Ceita, Senior Director of SO-
GESTER said: “We are aware of our 
social responsibility, although the 
country is facing difficult times, 
SOGESTER has decided to help 
this orphanage in order to improve 
conditions”.
For teenager Noêmia Kid Cazama, 
16 years old, resident of the Centre 
for four years, expressed happiness 
to be able to rely on the solidarity of 
SOGESTER, for the improvement 
and welfare of the Centre and all 
the needy children.
“I’m very happy, we didn’t expect it, 
we thank SOGESTER for toasting 

us with all this”.
The director of the Centre, Franco 
Cassule, stressed that it is extre-
mely important to be able to cou-
nt with the help of SOGESTER and 
other partners, because the Orpha-
nage “Pequena Semente” does 
not receive from the State or any 
other institution funds for its main-
tenance expenses and sustainabi-
lity and we thank SOGESTER for 
supporting us. These are services 
that the orphanage needed, we 
recognize the effort undertaken, 
since this was a construction done 
from scratch in record time”.
A godfather as it should be, SO-
GESTER also took the opportunity 
to make Christmas donations to 
others of its projects, especially the 
Centro Horizonte Azul, located in 
the municipality of Viana. ”It was 
another SOGESTER achievement, 
we managed to leave a smile on 
the children, who will tomorrow 
continue to benefit from these 
achievements”, Sónia Agostinho 
emphasised, responsible for SO-
GESTER Institutional Relations and 
Social Responsibility. 
The fraternization between SO-
GESTER employees and girls from 
the Horizonte Azul Orphanage 
was a great moment of interaction 
between the company and the 
community, contributing increa-
singly to the growth of these chil-
dren. SOGESTER is fully commit-
ted to the social responsibility and 
growth of our country.

Trabalhadores da SOGESTER durante a inauguração das novas instalações / SOGESTER employees during the opening of the new facility
Dr. Luís Ceita durante a inauguração das novas instalações  / Mr. Luís Ceita during the 
opening of the new facility
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Sonia Agostinho´

MUSEU DA ESCRAVATURA: 
UMA VISITA A NOSSA HISTÓRIA
SLAVERY MUSEUM: A VISIT TO OUR HISTORY

Valorizar o passado para construir o futuro
Valuing the past to build the future

o dia quatro de Fevereiro, 
a SOGESTER visitou o Mu-
seu da Escravatura com 

as crianças do Orfanato Horizonte 
Azul, com a intenção de levar ao 
conhecimento informações histó-
ricas sobre o tráfico de escravos em 
Angola. No local, a recepção foi fei-
ta pelo senhor João Nguende, su-
pervisor do museu em serviço. 
O Museu da escravatura, foi Criado 
em 1977 pelo Instituto Nacional 
do Património Cultural, a sua sede 
está localizada na Capela da Casa 
Grande, templo do século XVII 
onde os escravos eram batizados 
antes de embarcarem para os na-
vios negreiros que os levavam para 
o continente americano com o 
objetivo de trabalharem em fazen-
das, plantações de cana de açúcar, 

ON 4TH of February, SOGESTER vi-
sited the Museum of Slavery with 
the children of the Horizonte Azul 
orphanage, with the intention of 
bringing knowledge historical in-
formation about the slave traffic in 
Angola. At the site, the reception 
was made by Mr. João Nguende, 
supervisor of the museum on duty 
who guided the visit. 
The Museum of Slavery was crea-
ted in 1977 by the National Institute 
of Cultural Heritage, its headquar-
ters is located in the Chapel of the 
Great House, a 17th-century tem-
ple where slaves were baptized 
before boarding for the slave ships 
that took them to the American 
continent with the aim of working 
on farms, sugarcane plantations, 
coffee and banana plantations.
The Museum gathers and exhibits 
some pieces used in the slave tra-
de, where the former property of 
the Captain of Granadeiros D. Ál-
varo de Carvalho Matoso, Knight 
of the Order of Christ, is installed. 
He was the son of D. Pedro Mato-
so de Andrade, chief captain of the 
prisons of Ambaca, Muxima and 
Massangano, in Angola. This was 
one of the largest slave traders on 
the African coast in the first half of 
the 18th century. D Álvaro died in 
1798, his relatives and heirs conti-
nued to carry out the slave trade 
in the same place until 1836, when 
a decree by D. Maria II of Portugal 
began to forbid Portuguese colo-
nies from exporting slaves. 

cafezal e bananal.
O Museu reúne e expõe algumas 
peças utilizadas no tráfico dos es-
cravos, onde está instalado a an-
tiga propriedade do Capitão de 
Granadeiros D. Álvaro de Carvalho 
Matoso, Cavaleiro da Ordem de 
Cristo. Era filho de D. Pedro Matoso 
de Andrade, capitão-mor dos pre-
sídios de Ambaca, Muxima e Mas-
sangano, em Angola. Este, era um 
dos maiores comerciantes de es-
cravos da costa africana na primei-
ra metade do século XVIII. D Álvaro  
faleceu em 1798, os seus familiares 
e herdeiros continuaram a exercer 
o tráfico de escravos no mesmo lo-
cal até 1836, quando um decreto 
de D. Maria II de Portugal passou a 
proibir as colónias portuguesas de 
exportarem escravos. 

N
Actividade Recreativa entre funcionários da SOGESTER e as meninas do Orfanato Horizonte Azul / 
Recreational activity between SOGESTER employees and the girls at the Orphanage Horizonte Azul 

Funcionários da SOGESTER 
e as meninas do Orfanato 
Horizonte Azul
SOGESTER employees and 
the girls at the Orphanage 
Horizonte Azul 
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Sal Rosa do Himalaia na natureza / Himalayan Pink Salt in nature

Heidy Silva

UMA PITADA DE SAÚDE
E QUALIDADE DE VIDA
A DASH OF HEALTH STRAIGHT AND QUALITY OF LIFE

Os benefícios do sal rosa do Himalaia
The benefits of Himalayan pink salt

Sal Rosa do Himalaia é 
considerado o melhor sal 
do mundo devido as suas 

propriedades, contem mais de 84 
minerais é totalmente livre de to-
xinas e quaisquer tipos de poluen-
tes. Apesar de estar nas monta-
nhas, ele é de origem marinha, um 
pedaço de oceano aprisionado em 
rocha durante as convulsões que 
sacudiram o planeta em seus pri-
mórdios há mais de 250 milhões 
de anos.
Este mar foi cristalizado em ca-
madas de sal e guardado por mi-
lhões de anos nas profundezas das 
montanhas, coberto por lava, gelo 
e neve, o que o manteve protegido 
da poluição moderna. Por isso, o 
Sal Rosa do Himalaia é considera-
do o mais puro sal da Terra. 
Ele é simplesmente extraído e la-
vado manualmente, moído, apli-
cação do Iodo, empacotado e co-
locado no mercado. 
BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS 
DO SAL ROSA DO HIMALAIA
O sal rosa do Himalaia contém nu-
trientes e minerais extremamente 
benéficos ao organismo humano, 
tais como o magnésio, o cálcio, o 
bicarbonato, o potássio, sulfato e 
brometo.
Como vimos, é um sal natural que 
também se formou naturalmente 
naquela região por milhares de 
anos, agregando valores minerais.
Devido a isso, é capaz de propor-
cionar inúmeros e extraordinários 
benefícios que podem ser listados 

da seguinte forma:
1. Regula o funcionamento do me-
tabolismo para que o mesmo seja 
adequado
2. Previne câimbras musculares
3. Aumenta a hidratação do corpo 
4. Gera equilíbrio de eletrólitos
5. Melhora a absorção de nutrien-
tes pelo organismo
6. Regula a pressão arterial
7. Melhora significativamente a cir-
culação sanguínea
8. Fortalece os ossos 
9. Elimina toxinas do corpo
10. Reduz o refluxo ácido e equili-
bra o pH

O

Consumir o sal rosa do Himalaia 
regularmente ajudará na manu-
tenção do organismo, mantendo 
uma vida saudável e equilibrada.
Apesar de o sal, em geral, ter sido 
sempre associado ao aumento 
da pressão arterial, de fato não 
existem evidências científicas de 
que o Sal do Himalaia, por si só, 
promova doenças cardíacas ou hi-
pertensão. Ao contrário, estudos re-
centes mostram que pessoas que 
seguem dietas pobres em sal têm 
mais problemas de saúde. 
Atenção: O Sal deve ser consumido 
com moderação
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HIMALAYAN Pink Salt is consi-
dered the best salt in the world 
due to its properties, contains 
more than 84 minerals and is 
completely free of toxins and 
any types of pollutants. Despi-
te being in the mountains, it 
is of marine origin, a piece of 
ocean trapped in rock during 
the convulsions that shook the 
planet in its beginnings more 
than 250 million years ago.
This sea was crystallized in la-
yers of salt and kept for millions 
of years in the depths of the 

mountains, covered by lava, ice 
and snow, which kept it pro-
tected from modern pollution. 
For this reason, the Himalayan 
Pink Salt is considered the pu-
rest salt on Earth.
It is simply extracted and wa-
shed by hand, ground, applied 
with iodine, packaged and pla-
ced on the market.
EXTRAORDINARY BENEFITS 
OF HIMALAYAN PINK SALT
Himalayan pink salt contains 
nutrients and minerals that 
are extremely beneficial to the 

human body, such as magne-
sium, calcium, bicarbonate, 
potassium, sulfate and bromi-
de.
As we have seen, it is a natu-
ral salt that was also naturally 
formed in that region for thou-
sands of years, adding mineral 
values.
Because of this, it is capable of 
providing numerous and ex-
traordinary benefits that can 
be listed as follows:
1. Regulates the functioning 
of the metabolism so that it is 

adequate
2. Prevents muscle cramps
3. Increases body hydration
4. Generates electrolyte balan-
ce
5. Improves the absorption of 
nutrients by the body
6. Regulates blood pressure
7. Significantly improves blood 
circulation
8. Strengthens bones
9. Eliminates toxins from the 
body
10. Reduces acid reflux and ba-
lances pH

Consuming Himalayan pink salt 
regularly will help to maintain 
the body, maintaining a healthy 
and balanced life.
Although salt, in general, has 
always been associated with 
increased blood pressure there 
is no scientific evidence that Hi-
malayan salt, by itself, promotes 
heart disease or hypertension. 
In contrast, recent studies show 
that people on low-salt diets 
have more health problems.
Attention: Salt should be con-
sumed in moderation.

Consumir regularmente 
ajudará na manutenção 
do organismo, mantendo 
uma vida saudável e 
equilibrada.

Regular consumption will 
help to maintain the body, 
maintaining a healthy and 
balanced life.
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CAÇA-PALAVRAS HIDDEN WORDS

HORIZONTAL
1 - Local utilizado para embarque e  
desembarque de cargas.
2 - Revista da SOGESTER
3 - Empresa dedicada a prestação de serviços a nível de  
descarga, carga e armazenagem de contentores portuários.

HORIZONTAL
1 - Place used for loading and unloading cargo.
2 - SOGESTER Magazine
3 - Company dedicated to providing services at the level of 
unloading, loading and storage of port containers.

Respostas: 1- TERMINAL; 2 – PANORAMA; 3 – SOGESTER. Answers: 1 – TERMINAL; 2 – PANORAMA; 3 – SOGESTER. Answers: 1 – ENVIRONMENT; 2 – CRANE; 3 – TECHNOLOGY.Respostas: 1- MEIO AMBIENTE; 2 – GRUA; 3 – TECNOLOGIA.

VERTICAL
1 - Envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na 
Terra ou em alguma região dela e que afetam os outros  
ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos.
2 - Equipamento utilizado para a elevação e a movimentação 
de cargas e materiais pesados.
3 - Produto da ciência e da engenharia que envolve um  
conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a 
resolução de problemas.

VERTICAL
1 - It involves all things with life and without life that exist 
on Earth or in some region of it and that affect other exis-
ting ecosystems and the lives of human beings.
2 - Equipment used for lifting and moving heavy loads and 
materials.
3 - Product of science and engineering that involves  
a set of instruments, methods and techniques aimed at 
solving problems.

As palavras estão escondidas na horizontal, e vertical 
sem palavras ao contrário e na diagonal. Boa diversão!

The words are hidden horizontally, and vertical without 
words in reverse and diagonally. Good fun!
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SUDOKU
O Sudoku é um jogo de lógica, ideal para todas as idades, que faz muito sucesso a 

atrair aqueles que gostam de jogos simples e que colocam o cérebro para funcionar.

Sudoku is a logic game, ideal for all ages, which is very successful in attracting those 
who like simple games and put their brains to work.

COMO JOGAR
Escolher um número de 1 a 9  

para preencher a célula:
Você tem que completar todas as células sem:

 - Repetir números numa mesma linha;
- Repetir números numa mesma coluna;

- Repetir números numa mesma grade 3x3.

9

1 7
7 9

2
1 4

4 2
29

3 5 7 4

5

1

8 6 2 3
4 5

HOW TO PLAY
Choose a number from  

1 to 9 to fill the cell:
You have to complete all cells without:
  - Repeat numbers on the same line;

- Repeat numbers in the same column;
- Repeat numbers in the same 3x3 grid.

“Não deixe que as pessoas 
te façam desistir daquilo 
que você mais quer na vida. 
Acredite, lute, conquiste e 
acima de tudo seja feliz”

“Don’t let people make you 
give up what you want most 
in life. Believe, fight, conquer 
and above all be happy”

Sônia Agostinho




