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SOGESTER wishes all a year 
of 2019 full of reacheable  
objectives.

SOGESTER deseja a todos um 
ano de 2019 repleto de objectivos 
alcançáveis.
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Sandra Mendes;  Assistente RH
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O ano de 2018 começou com uma perspectiva positiva, sendo Angola um país com uma população de mais de 
28 milhões de habitantes, muitos dos quais jovens, que criam a sua própria economia para o seu próprio con-

sumo de alimentos e fabrico interno. Para que mudem, e para terem um maior mercado de exportação como o resto do 
mundo e não confiarem apenas no petróleo, que é actualmente a principal comodidade de exportação da nação.

Cheguei à  Angola a 15 de Março de 2018 e só posso dizer que a Angola que conhecia através de imagens e infor-
mações de terceiros é completamente diferente daquela que conheço agora. A imagem que agora temos à nossa frente 
não se baseia no passado e, sendo mais positiva e favorável à regularização de vistos, podemos continuar a criar opor-
tunidades de turismo e negócios para o país e, consequentemente, reduzir nossa independência em relação ao petróleo. 
Ao dar às pessoas oportunidades de investir e criar empregos, essas acções geraram relações comerciais que impulsion-
arão ou desenvolverão.

O país precisa de melhorar as infra-estruturas logísticas, estradas, conexões ferroviárias entre as principais cidades, os 
planos de desenvolvimento para conexões com o Congo, Zâmbia e as partes leste e sul de Angola. Precisamos de pro-
jectos que, com esforço limitado, possam ser alcançados usando as infra-estruturas actuais e o investimento em novas 
instalações, com os estudos de viabilidades correctas aplicadas.

Para a SOGESTER, tivemos um ano interessante, os volumes não são os esperados, mas estamos ansiosos para os 
desenvolvimentos mencionados acima e uma estabilidade na nossa moeda que ainda hoje mantém o poder de compra. 

MENSAGEM DE FINAL DE ANO  
DO DIRECTOR GERAL FRANS JOL/  

MD FRANS JOL YEAR END MESSAGE
“O país precisa de melhorar as infra-estruturas logísticas, estradas, conexões fer-

roviárias entre as principais cidades...” / 
 “The country logistical infrastructure needs to improve, roads, rail connections be-

tween major cities...”
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Acreditamos que o Governo está a tomar medidas coercivas para resolver as questões mais preocupantes da economia, 
portanto, nossa perspectiva é positiva.

Durante o ano de 2018 não houve grandes mudanças na SOGESTER. Atrás de portas fechadas, muitos pontos 
de acção foram feitos, e estes serão visíveis em 2019. Implementaremos em todos os nossos terminais de Angola, um 
novo software IFS-10 para controle financeiro de nossa empresa, dando à alfândega as possibilidades de fazer serviços 
bancários pela internet, movimentos mais rápidos de documentos e melhor controle sobre nossas despesas.

Durante o ano de 2019, também vamos implementar um Sistema Operacional de Terminal (TOS) completamente 
novo, criado pela SOLVO. Esse sistema vai estar conectado ao sistema financeiro interno que vai permitir ter melhores 
dados operacionais disponíveis, planeamento dos navios e dos pátios, EDI automatizado e outras comunicações com 
nossos clientes e as linhas de navegação. Começaremos com a nova tecnologia em comunicação de dados e voz, câmera 
CCTV em todos os locais para apoiar a segurança e protecção do nosso pessoal. Um sistema de monitorização de 
contentores frigoríficos produzido pela RTE também será implementado e os clientes poderão receber benefícios desse 
desenvolvimento baixando informações de seu próprio sistema para a SOGESTER ou directamente para os aplicativos 
da SOGESTER na Internet.

Seis novos distribuidores e seis novas reach stackers chegarão em algum momento durante o ano de 2019 para o apo-
io nas operações, também finalizaremos a compra de duas novas e pelos padrões da indústria, as maiores gruas móveis 
disponíveis actualmente. Vamos reorganizar e reformar a nossa Cantina - Cozinha, chuveiros, sanitários em Luanda, 
enquanto o nosso ICD no Panguila começará no Novo Ano com a abertura, em Janeiro, de um novo escritório.

O ICD de Viana será reaberto depois de estar fechado durante dois anos e no Namibe começaremos a construir uma 
nova Cantina e a construção de um novo escritório, mesmo à saída da zona portuária. Enquanto uma empresa japonesa 
finaliza o trabalho de construção em outubro de 2019, uma grande segunda parte do estaleiro e do cáis durante o ano, 
um plano de negócios será apresentado aos accionistas para actualizar o porto.

Portanto, tendo dito tudo isso, 2019 será um ano novo e promissor, mas devemos continuar a manter o alto padrão 
de segurança em todas as localidades, e juntos devemos fazer o que for possível para reduzir os acidentes fatais, grandes 
e quase inexistentes. Queremos garantir que todos voltem a casa à noite para sua família em segurança, precisaremos do 
apoio de todos para alcançar esse ambiente. Estamos todos a trabalhar num ambiente que é considerado perigoso e há 
desafios ao nosso redor, mas juntos podemos tornar o nosso local de trabalho seguro para todos.

Com a SOGESTER não podemos tolerar suborno e corrupção, não é uma parte de quem somos e quem queremos 
ser para o futuro, assim, juntamente com o país, devemos lutar para erradicar isso.

Agora eu gostaria de desejar a todos e as suas respectivas famílias um Feliz Natal e um feliz, saudável e próspero ano 
novo.

The year 2018 began with a positive outlook, with Angola being a country with a population over 
28 million people many of whom are young create its own economy for its own food consumption 

and manufacturing and then move to have an export market with to the rest of the world and not rely only 
oil which is currently the Nation’s main export commodity.

I arrived in Angola on 15th March 2018 and can only say that the Angola I understood is completely 
different then to the one I know now . The image that we now have in front of us is not based on the 
past and by being more positive and favorable to visa regulations, we can continue to create tourism and 
business opportunities for the country and, consequently, reduce our independence from oil. By giving 
people opportunities to invest and create jobs, these actions will generate business relationships that will 

*******

Panorama Sogester 2019.indd   5 31/01/2019   11:24:54



6

push forward our development.

The country logistical infrastructure needs to improve, roads, rail connections between major cities, 
development plans for connections with Congo, Zambia and the eastern and southern parts of Angola. 
We need projects that, which with limited effort, can be achieved using current infrastructures and invest-
ment in new facilities, with the right feasibility studies applied.

For SOGESTER we have had an interesting year, volumes are not as expected but we are looking 
forward to the developments mentioned above and a stability on our currency which still today retains 
purchasing power. We believe that the Government is taking coercive measures to solve the most worri-
some issues of the economy, so we keed a positive perspective.

During 2018 there were no major changes in SOGESTER. Behind closed doors, many action points 
have been made, and these will beecome visible in 2019. We will also during 2019 implement a com-
pletely new Terminal Operational System (TOS), created by SOLVO. This system will be connected to 
the financial system and it will allow us to have much better operational data available, vessel and yard 
planning, automated EDI and other communications with our clients and the shipping lines. We will 
start with new technology on data and voice communication, CCTV (Camera) in all locations to support 
the safety and security of our people. A container reefer monitoring system produced by RTE will be 
implemented too and clients will all be able to receive benefits from this development by downloading 
information from their own system into Sogester or directly into Sogester Internet applications.

Six new spreaders and six new reach stackers will arrive at some point during 2019 to support the 
operations, we will also finalise the purchase of two new and by industry standards the biggest mobile 
cranes available today. We will reorganise and refurbish our Cantina- Kitchen, showers, toilets in Luan-
da, whilst our ICD in Pangea will start the New Year with the opening in January of a brand new office.

Viana ICD will be reopened after being closed for two years and in Namibe we will start to build a 
brand new Cantina as well as build a brand new office, just outside of the port area. Whilst a Japanese 
company is finalising in October 2019 a large second part of the yard and quayside and during the year 
proper a business plan will be presented to the shareholders to upgrade the Port.

Therefore having said all this , 2019 will be an exciting new year to come, but we must continue to 
maintain the high standard of safety and security in all locations an together we must do whatever is 
possible to reduce Fatal accidents ,large and near misses. We want to ensure that everyone returns home 
in the evening to his family safe to do so we will need the support from everybody to achieve this envi-
ronment. We are all working in an environment which is considered dangerous and there are challenges 
all around us but together we can make our place of work safe and secure for us all.

As Sogester we cannot tolerate bribery and corruption it is not a part of who we are and who we want 
to be for the future so together with the country we must fight to eradicate this.

I would now like to wish you and your families a very Merry Christmas and a happy, healthy and 
prosperous new year.

Frans Jol

Panorama Sogester 2019.indd   6 31/01/2019   11:24:55



7

VISITA DA GUARDA  
COSTEIRA NORTE AMERICANA

No passado dia 04 de dezembro de 2018,  
registou-se a visita da Guarda Costeira 

Norte Americana, no terminal da SOGESTER na 
Boavista.

Esta visita deveu-se a um leque de audito-
rias que foram conduzidas durante o ano, e que  
constaram dos aspectos de segurança à luz do 
código ISPS (Código Internacional de Segurança 
Marítima e Portuária).

Esteveram presentes durante a visita: represen-
tantes da polícia fiscal, entidades portuárias e poli-
ciais, representantes do IMPA (Instituto Marítimo 
e Portuário de Angola), a capitania do Porto de  
Luanda e o Comité Nacional de código ISPS em 
Angola.

O maior foco da visita firmou-se na intenção de 
entender como executamos os nossos procedimen-
tos de segurança (Controlo e Acesso).
 
   Desta visita foram feitas várias recomendações 
dentre elas, as seguintes:  

1. Maior rigor no controlo de acesso de 
pessoas e mercadorias, com base na docu-
mentação, controlo e acompanhamento, a 
verificação de bagagens e embrulhos para a 
mitigação das ameaças de segurança.

2. Reajustes nos procedimentos de segurança.

3. Preparação para a próxima visita em Março 
de 2019.
4. A formação dos colaboradores de segurança 
com simulacros e exercícios temporários 
para pronta resposta às adversidades e man-
ter-se a estabilidade do nível de segurança.   

Durante a visita foram feitos workshops de  
capacitação e indução dos oficiais de  
segurança das instalações do Porto de Luan-
da, sobre metodologias de formações, simu-
lacros e exercícios para os colaboradores de  
segurança, pela Guarda Costeira Norte Americana . 
 
   Não deixaram de ser mencionadas as áreas de 
acidentes e incidentes ocorridos, documentários 
ou relatórios, a navios e nas instalações portuárias. 
A nível dos portos do mundo devido as inconfor-
midades e apatia  no  incumprimento de  medidas 
de segurança há exemplo dos treinos, exercícios e  
dos simulacros.

Durante o workshop, os prelectores não  
esqueceram de mencionar o quão importante é a  
realização das formações e os exercícios com sim-
ulacros periódicos nas instalações.
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VISIT OF THE  
NORTH AMERICAN COAST GUARD

On December 4th of 2018, the North Coast 
Guard has visited SOGESTER terminal in 

Boavista.

This visit was conducted through a range of  
audits that were made throughout the year of 2018, 
which included safety aspects under the Interna-
tional Maritime and Port Security Code (ISPS).

Therefore, representatives of the tax police, port 
and police entities, representatives of the IMPA 
(Maritime and Port Institute of Angola), the Port 
Authority of Luanda and the National Committee 
of the ISPS Code in Angola attended the visit.

 
      Their main focus for the visit, was to understand 
how it’s been implemented all safety and security 
procedures (Control and Access). 

 
     During the visit several recommendations were-
made, among them, the following ones:

1. Greater stringency in the access control of 
people and goods, based on documentation, 
control and monitoring, checking luggage 
and packages to mitigate security threats.

2. Readjustments in the security procedures

3. Prepare for the next visit in March 2019
 
4. The training of security workers with 

simulations and temporary exercises to 
promptly respond to adversities and main-
tain the stability of the level of security. 

         During the visit, training and induction workshops 
were held for security officers at the facility of the 
Port of Luanda, training methods, drills and exercises 
for security workers, by the American Coast Guard.  
 
  The areas of accidents and incidents that  
occurred, documentaries or reports, ships and 
port facilities were not mentioned. At the level 
of the ports of the world due to the nonconformi-
ties and apathy in the non-fulfillment of security 
measures like the exercises, operations and drills. 
 
     During the workshop, it’s was not left aside how 
important are all training and exercises mock peri-
odic on the premises.
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A 1ª REUNIÃO  
METODOLÓGICA DO R.H.

Dr. Aleixo Nianga; Director Interino da Direcção de Administração e Recursos Humanos

Com o objectivo de continuar a transformar a 
Direcção de Recursos Humanos num instru-

mento cada vez mais estratégico e focado naquelas 
que são as suas principais tarefas face aos objec-
tivos macroestratégicos da SOGESTER, S.A., foi  
realizada a 1ª Reunião Metodológica deste impor-
tante organismo da Empresa nos dias 12 e 13 de 
Outubro de 2018.

Por ser a primeira experiência do género, 
foram selecionados temas essenciais tais como: a  
Estratégia de Recursos Humanos; Política  
Salarial da Sogester tendo em conta à actualidade e os  
desafios do futuro; Fundo de Pensões; os prin-
cipais procedimentos da Formação na Sogester,  
olhando sobretudo para o processo de avaliação da  
qualidade da formação.

O encontro abordou igualmente sobre o sistema 
de Definição de Objectivos e da Gestão do Desem-
penho; bem como sobre a Importância dos Indica-
dores de Gestão de Recursos Humanos, Plano de 
Carreira e de Sucessão.

O último dia foi dedicado a uma sessão de Team 
Building que teve lugar na Ilha do Mussulo, onde 
além da componente formativa, foi um momento 
que permitiu aprimorar formas de assegurar maior 
alinhamento entre os membros da equipa desta Di-
recção. O evento contou com a participação de 22 
Trabalhadores vindos dos três Terminais, sendo 
Boavista – Luanda; ICD – Panguila e do Terminal 
Multiusos do Namibe.

Dada a importância do evento, o acto de abertura 
foi feito pelo Director Geral Adjunto, Sr. Anatólio 
Barreira, sendo que a presidência da sessão de 
encerramento coube ao Director Geral, o Senhor 
Frans Jol, tendo ambos congratulado pela iniciati-
va e afirmado que apesar de estarmos diante de um 
mundo cada vez mais globalizado, o principal re-
curso continua e continuará a ser o homem-“homo 
sapiens” e é nesse diapasão que a SOGESTER tem 
dentre os vários objectivos estratégicos, continuar 
a doptar o seu quadro de pessoal de conhecimentos 
e valorizá-los numa perspectiva de desenvolvimen-
to integrado de modo a assegurar a continuidade do 
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negócio. Deram garantias de continuarem a apoiar 
a realização de eventos do género, tendo sempre 
como um dos objectivos, a criação de maior alin-
hamento entre as diferentes áreas e quadros de um 
determinado organismo da empresa sobre os vários 
processos que administram.

A 1ª Reunião Metodológica foi orientada pelo 
Sr. Aleixo Nianga, Director Interino da Direcção 
de Administração e Recursos Humanos, tendo 
participado igualmente, o Consultor Sénior da 
Direcção Geral, Luís Ceita; prelectores externos 
como convidados e realizou-se num clima ameno e 
de aprendizagem colectiva sob o lema:

“Elevar a qualidade e tornar a Direcção de 
Recursos Humanos cada vez mais num par-
ceiro estratégico da Empresa”

    Funcionários da SOGESTER
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HUMAN RESOURCES  
1ST METHODOLOGICAL MEETING

With the objective of continuing to trans-
form the Human Resources Depart-

ment into an increasingly strategic instrument and  
focused on those which are its main tasks vis-à-vis 
the macro-strategic objectives of SOGESTER, SA, 
the 1st Methodological Meeting of this important 
company on 12 and 13 October 2018.

As it was the first experience of its kind, we 
selected key themes such as the Human Resourc-
es Strategy; Sogester’s salary policy taking into  
account the timeliness and challenges of the fu-
ture; Pension Fund; the main training procedures at 
Sogester, looking mainly at the process of assess-
ing the quality of training.

The meeting also addressed the system of Goal 
Setting and Performance Management; as well as on 
the Importance of Indicators of Human Resources 
Management and Career and Succession Plan. The 
last day was dedicated to a Team Building session 
that took place on Mussulo Island, where besides 
the formative component, it was a moment that 
allowed to improve ways to ensure greater align-
ment among the members of this Team. The event 
counted on the participation of 22 Workers from 
the three Terminals, being Boavista - Luanda; ICD 
- Panguila and the Namibe Multipurpose Terminal.

Given the importance of the event, the opening 
act was made by the Deputy General Manager, Mr. 
Anatólio Barreira, and the chairman of the closing 
session was the Director General, Mr. Frans Jol, 
who both congratulated the initiative and stated 
that although we are in the face of an increasing-
ly globalized world, the main resource continues 
and will continue to be the “homo sapient” man, 
and it is within this framework that SOGESTER 
has among its various strategic objectives, to con-
tinue to dock its staff of knowledge and value them 
in an integrated development perspective to ensure 
business continuity. They gave guarantees to con-
tinue supporting events of this kind, always having 
as one of the objectives, the creation of a greater 
alignment between the different areas and staff of a 
given company body on the various processes they 
administer. The 1st Methodological Meeting was 
directed by Mr. Aleixo Nianga, Acting Director of 
the Administration and Human Resources Depart-
ment, and the Senior Advisor of the General Direc-
torate, Luís Ceita; lectors as guests and took place 
in a friendly atmosphere and collective learning on 
the theme:

“To raise the quality and make the Human Re-
sources Department increasingly a strategic partner 
of the Company”.

Da esquerda para direita: Nyurca Pitra e Dr. Bernardo Domingos (Prelector)

Panorama Sogester 2019.indd   11 31/01/2019   11:25:21



12

SOGESTER PATROCINA O  
2º FÓRUM DE RESPONSABILIDADE  

SOCIAL E CIDADANIA

 Tchyna Matos no 2º Fórum de Responsabilidade Social e Cidadania                                                 

Após o sucesso do 1º fórum e depois de  
implementadas algumas das recomendações que 
daí saíram considerou-se essencial a realização 
dum 2º fórum de Responsabilidade Social e  
Cidadania.

O fórum decorreu no Memorial Dr. António 
Agostinho Neto, no dia 5 de Dezembro de 2018, 
onde compareceram cerca de 200 pessoas repre-
sentantes de organismos públicos e privados bem 
como pessoas em nome individual. O discurso de  
abertura do evento foi proferido pela Secretária dos  
Assuntos Sociais do Presidente da República, a 
Sra. Maria de Fátima Republicano de Lima Viegas.

Durante o fórum foram  abordadas as recomen- 
dações saídas do 1º fórum, a questão da rede  

angolana de Responsabilidade Social, o ponto de  
situação da lei do voluntariado, valores morais e 
éticos como base de uma boa Cidadania e o con-
tributo do mecenato para o voluntariado bem como 
a importância do voluntariado para a RS. Na oca-
sião foi assinado um memorando de entendimento 
entre a The Bridge Global, promotora do evento, e 
o PNUD.

A SOGESTER, como convidada, convidou os 
seus clientes e parceiros de negócios à participar 
do fórum, como forma de incentivá-los ainda mais 
sobre a importância da RS nas empresas.

Tchyina Matos, mentora do projecto de RS 
Kalembaskim que é patrocinado pela SOGESTER, 
participou de um dos painéis de debates.
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SOGESTER SPONSORS  
THE 2ND FORUM OD SOCIAL  

RESPONSABILITY  AND CITIZENSHIP

 Tchyna Matos  no 2º Fórum de Responsabilidade Social e Cidadania                                                 

After the success of the 1st forum and after 
implementing some of the recommenda-

tions that came out, it was considered essential to 
hold a 2nd forum on Social Responsibility and Cit-
izenship.

The forum was held at the Dr. António Agostin-
ho Neto Memorial, on December 5, 2018, attended 
by about 200 people representing public and private 
organizations as well as individuals. The opening 
address of the event was delivered by the Secretary 
of Social Affairs of the President of the Republic, 
Mrs. Maria de Fátima Republican of Lima Viegas.

During the forum, the recommendations from 
the 1st forum, the Angolan Social Responsibility 

network, the situation of the volunteer law, moral 
and ethical values as a basis for good Citizenship 
and the contribution of sponsorship to volunteering 
were discussed. the importance of volunteering for 
RS. At the time a memorandum of understanding 
was signed between The Bridge Global, promoter 
of the event, and UNDP.

SOGESTER, as a guest, invited its clients and 
business partners to participate in the forum, as 
a way of encouraging them even more about the 
importance of SR in companies Tchyina Matos, a 
mentor to the RS Kalembaskim project sponsored 
by SOGESTER, participated in one of the panel of 
discussions in the event.

Patrick Anderssen; SOGESTER New Projects Managers
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RESULTADOS DE DESEMPENHO 
 DO FUNDO DE PENSÃO

Da esquerda para a direita:  Domingos Diogo, Mário Sebastião, Francisco Fula e Chipiquita

À semelhança do que tem acontecido nos 
últimos 3 anos, foram apresentados entre 

o mês de Outubro e Novembro, os resultados de 
desempenho do Fundo de Pensão da SOGESTER 
(FPS), referentes ao exercício económico-finan-
ceiro 2017. As informações apresentadas aos par-
ticipantes e beneficiários do FPS, foram retiradas 
do Relatório de Conta do ano 2017, do Relatório de 
Auditoria Externa e do parecer do Conselho Fiscal.

As apresentações foram feitas pelos Srs. João 
Mateus e Ladislau Caboco, integrantes do Comi-
té de Investimentos do Fundo em representação da 
Associada Fundadora (SOGESTER) e dos Partici-
pantes e Beneficiários respectivamente.

Ao todo, foram realizadas 7 apresentações no 
período mencionado, envolvendo mais de 200 par-
ticipantes dos distintos turnos afectos às unidades 
de negócios da Boavista e Panguila. Os partici-
pantes dos eventos, ficaram a saber que no exer-
cício 2017;

• O Fundo tinha, 352 participantes no 
activo, representando 57% de tra-
balhadores da empresa;

• O FPS tinha 102 beneficiários na 
condição de pensionistas, dos quais 70 

beneficiaram de pensão de reforma anteci-
pada, 23 de pensão de reforma por idade e 9 
beneficiários de pensão de sobrevivência;                                              

• O Fundo arrecadou de contribuições da 
Associada Fundadora (SOGESTER) e 
dos Participantes, mais de 205 milhões de 
kwanzas e efectuou desembolsos de mais de 
76 milhões de kwanzas para pagamento de 
pensões, taxas e outras obrigações legais;                                                      

• Relativamente à rentabilidade resultante 
dos investimentos realizados no ano 2017, 
ascenderam os 194 milhões de kwanzas;                                            

• O património do Fundo a 31/12/2017 
estava valorizado em mais de 1,6 mil 
milhões de kwanzas investidos em apli-
cações financeiras nos Bancos BAI e Sol 
respectivamente.

É de  recordar que, o FPS foi formalmente con-
stituído em Agosto do ano 2013 pelo Decreto 1847 
do Ministério das Finanças. É um fundo fechado e 
voluntário, de contribuição definida sendo um dos 
vários benefícios que consta da política salarial da 
empresa cujo objectivo principal é a atribuição de 
uma pensão de reforma complementar aos partici-
pantes.
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PENSION FUNDS  
PERFORMANCE RESULTS

From left to right: Armanda Zaide and Marionilda Vermelho

As in the past three years, the performance 
results of the Sogester Pension Fund (FPS) 

for the financial year 2017 were presented between 
October and November.

The information presented to the participants 
and beneficiaries of the FPS, were removed from 
the Report and Account for the year 2017, the Exter-
nal Audit Report and the Fiscal Council’s opinion. 
 
    The presentations were made by Messrs. João 
Mateus and Ladislau Caboco, members of the 
Fund’s Investment Committee representing the 
Founding Associate (Sogester) and the Participants 
and Beneficiaries respectively.

Altogether, 7 presentations were made in the 
aforementioned period, involving more than 200 
participants from the different shifts assigned to the 
Boavista and Panguila business units.

• The participants of the events, learned 
that in 2017;

• The Fund had 352 active participants, 
representing 57% of the company’s em-
ployees;

• The SPF had 102 beneficiaries as pen-
sioners, of whom 70 received early re-
tirement, 23 oldage pension and 9 sur-
viving pensioners;

• The Fund raised contributions from 
the Founding Associate (Sogester) and 
the Participants, more than 205 million 
kwanzas and disbursed more than 76 
million kwanzas for the payment of pen-
sions, fees and other legal obligations;

• Regarding the profitability resulting from 
the investments made in the year 2017, 
they amounted to 194 million kwanzas; 

The Fund’s assets as of 12/31/2017 were valued 
at more than 1.6 billion Kwanzas invested in finan-
cial investments in BAI and Sol Banks respectively.

Remember that, the FPS was formally constitut-
ed in August 2013 by Decree 1847 of the Ministry 
of Finance. It is a voluntary, defined contribution 
fund, one of the several benefits of the compa-
ny’s salary policy, the main objective of which is 
to grant a supplementary retirement pension to the 
participants.
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

Dia Global de Segurança/ Global Safety Day

RISCOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Os ambientes de trabalho acarretam diferentes 
riscos em detrimento da especificidade ou 

natureza do trabalho. Outros factores de riscos não  
escolhem profissão: afectam trabalhadores de  
diferentes áreas e níveis ocupacionais, de manei-
ra subtil, praticamente impercetível. Esses últimos 
são os mais perigosos, porque são os mais ignora-
dos.

 
 
 
 
 

Os principais tipos de riscos no ambiente de tra-
balho que afectam os trabalhadores de um modo 
geral, estão separados em riscos físicos, mecânicos, 
químicos, biológicos, psicossociais e ergonómicos. 

AS ENTIDADES DA SOGESTER, S.A   
DEVEM:

Ter uma abordagem sistemática da gestão dos 
riscos de SSA (HSE). Cumprir com as Leis e Reg-
ulamentos locais, bem como os padrões Globais 
dos Terminais. Estabelecer planos e metas para  
melhoria contínua, avaliar e reportar o desempenho. 
 
OBJECTIVOS

Não aceitamos que incidentes e ferimentos 
façam parte do nosso negócio. Não arriscaremos 
a saúde, segurança e ambiente por lucros ou pro-
dução.

Responsabilizaremos nossos líderes pela saúde, 
segurança e desempenho ambiental de nossos 
negócios.
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RISK EVALUATON

Work environments carry different risks to 
the detriment of the specifcity or nature 

of work. Other risk factors do not choose a pro-
fession: they affect workers from different areas 
and occupatonal levels, in a subtle, practcally im-
perceptble way. The later are the most dangerous 
because they are the most ignored.

The main types of hazards in the workplace that 
The main types of hazards in the workplace that af-
fect workers in general are separated into physical, 
mechanical, chemical, biological, psychosocial and 
ergonomic hazards.

 
THE ENTITIES OF SOGESTER, S.A DEVEM:

 
     Have a Systematc Approach to SSA risk 
 management (HSE).

Comply with local laws and regulatons, as well 
as the Global Terminals standards.

Establish plans and goals for contnuous im-
provement, evaluate and report performance.

 
OBJECTIVES

We do not accept that incidents and injuries are 
part of our business.

We will not risk health, safety and the environ-
ment for proft or producton.

We will hold our leaders accountable for the 
health, safety, and environmental performance of 
our business.
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Após um estudo feito em 2014, pela APMT che-
gou-se a conclusão que as áreas de trabalho com 
maior incidência de acidentes foram 5, estas foram 
denomicadas como “fatal 5”.

Deste processo, nasceu a necessidade de mel-
horar o controlo dos níveis de incidentes, e actu-
ação diária nas tarefas executadas. Criou-se então 
o novo processo de gestão de avaliação de riscos 
desde a regional da APMT Dubai.

A SOGESTER como membro deste processo, 
deu início ao plano de formação sobre a “Gestão 
de Avaliação de Riscos”, o HSSE até o estimado 
momento já formou um total de 38 funcionários no 
terminal da Boavista e 14 no terminal do Panguila, 
dizer que o plano de formação será abrangente para 
todos os departamentos e terminais da SOGESTER 
(Boavista, Panguila, Viana e Namibe).

After a study done in 2014, the APMT came to 
the conclusion that the work areas with the highest 
incidence of accidents are 5 which was termed as 
fatal 5.

From this process, the need was born to improve 
the control of the levels of incidents, and daily per-
formance in the tasks performed. The new risk as-
sessment management process was then created 
from the regional APMT Dubai.

SOGESTER as a member of this process, start-
ed the training plan on “Risk Assessment Man-
agement”, the HSSE until the estimated moment 
it formed a total of 38 employees in the terminal 
of Boavista and 14 in the terminal of Panguila, 
say that the training plan will be comprehensive 
for all departments and terminals of SOGESTER 
(Boavista, Panguila, Viana and Namibe).

FATAL 5 — DESENVOLVIMENTO  
DO PROCESSO

FATAL 5 — PROCESS 
 DEVELOPMENT
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MAERSK CELEBRA 20 ANOS  
EM ANGOLA / MAERSK  CELEBRATES  

20 YEARS  IN ANGOLA 

Maersk Team

A MAERSK (Angola), Lda começou a operar 
Angola em Novembro de 1998, como agente 

de transporte da Maerk Sealand, com um escritório em 
Luanda.

Ao longo dos anos, e na aquisição da Safmarine, 
consolidámos a nossa presença e iniciamos no início 
de 2002 um processo de expansão para estabelecer es-
critórios nas províncias do Lobito, Namibe, Cabinda e 
Soyo, todos representados por funcionários locais.

Actualmente, empregamos directa e indirectamente 
65 contas, sendo que 70% da equipa de gestão é repre-
sentada por angolanos, resultado de formação contínua 
e plano de sucessão implementado. Muito orgulhoso 
por tal conquista.

Orgulhamo-nos de estar presentes em Angola, com 
enorme impacto na vida das pessoas, criando empregos, 
contribuindo para a economia, trazendo o mundo para 
Angola e levando Angola para o mundo. Também  
estamos muito agradecidos por todo o bom apoio que 
recebemos da Sogester ao longo dos anos, o que tem 
sido fundamental para o sucesso no mercado.

Estamos ansiosos por um futuro promissor, apesar 
dos tempos difíceis, vemos uma presença contínua a 
longo prazo em Angola.

MAERSK (Angola), Lda started operating Angola 
in November 1998, as shipping agent for Maerk Seal-
and with one office in Luanda.

Throughout the years, and acquisition of Safmarine, 
we consolidated our presence, and started early in 2002 
an expansion process to establish offices in Lobito, Na-
mibe , Cabinda and Soyo provinces all represented by 
local staff.

Currently we employ direct and indirectly 65 head-
counts, whereby from management team, 70% is rep-
resented by Angolan, which is a result of continuous 
training and succession plan implemented. Very proud 
for such achievement.

We are proud to be present in Angola, with massive 
impact in peoples life, creating jobs, contributing to the 
economy, in bring the world to Angola and taking An-
gola to the world. We are also very appreciative of all 
the good support we have received from Sogester over 
the years which has been critical to making a success in 
the market.

We look forward with promising future, despite dif-
ficult times now, we see a continuous long term pres-
ence in Angola.
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CMA CGM CELEBRA  
40 ANOS DE EXISTÊNCIA 

Terminal da SOGESTER na Boavista

Desde a criação, em 1978, da empresa Com-
pagnie Maritime d’Affrétement em francês, 

de Jacques Saadé, a empresa cresceu muito graças 
às suas conhecidas qualidades: Iniciativa, Ousadia, 
Integridade e Imaginação. A CMA CGM foi uma 
das primeiras empresas ocidentais a abrir um es-
critório em Xangai, antecipando o facto de que a 
China seria a fábrica do mundo. Muitos anos de-
pois, em 2016, a empresa adquiriu a NOL e tornou 
-a rentável, apesar de todos os conselhos. A CMA 
CGM construiu grandes porta-contêineres como, 
por exemplo, o navio Antoine de Saint Exupéry, 
que é capaz de carregar mais de 20.000 TEUs.

Actualmente, a CMA CGM está equipando 
seus navios com motores usando Gás Natural Liq-
uefeito, para reduzir drasticamente as emissões 
nocivas. A empresa ainda está inovando com o 
lançamento de novos produtos como esses contêi-
neres inteligentes, fornecendo dados completos,  
confiáveis e pontuais para os clientes.

Hoje, quando falamos de CMA CGM, esta-
mos falando de mais de 200 linhas de navegação, 
30.000 funcionários em todo o mundo, 755 es-
critórios e 2,6 milhões TEU de capacidade de fro-
ta, mas também estamos falando dos 19 milhões 
de TEUS transportados em 2017, em 39 terminais 
graças a 509 embarcações. É claro que esta história 
de sucesso é o resultado da confiança e do relacio-
namento que a CMA CGM compartilha com seus 

clientes e parceiros.
 

Em Angola, a história é mais curta: apenas 9 anos. 
Mas, desde 2009, é um desafio diário para a equipa 
aqui desenvolver as qualidades exigidas pelo nosso 
grupo. Hoje, 86 pessoas, em Luanda, em Cabinda, 
no Lobito e no Namibe, trabalham juntas em equipa 
para apoiar o negócio. Além dos nossos 3 serviços 
directos da Ásia, Europa, América do Sul, dos 3  
alimentadores de Cabinda, Namibe e Lobito,  
também estamos chamando a SOGESTER e a 
SOPORTOS.

Com a SOGESTER, em contacto permanen-
te com as linhas ASAF, EURAF 5, SAMWAF e  
Angola Feeder. 
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CMA CGM CELEBRATES  
ITS 40 YEARS 

Terminal da SOGESTER na Boavista

Since the creation in 1978 of the CMA (Com-
pagnie Maritime d’Affrètement in French) 

by Jacques Saadé, the company has grown a lot 
thanks to their well-known qualities: Initiative, 
Boldness, Integrity and Imagination. CMA CGM 
was amongst the first Western companies to open 
an office in Shanghai, anticipating the fact that Chi-
na would be the world’s factory. Many years later, 
in 2016, the company acquired NOL and made it 
profitable despite all advises… CMA CGM have 
built huge containers carriers like for example, the 
Antoine de Saint Exupéry vessel, which is able to 
load more than 20.000 TEUs.

Nowadays, CMA CGM is equipping its vessels 
with engines using Liquefied Natural Gas, to re-
duce harmful emissions drastically. The firm is still 
innovating with the launch of new products like 
these Smart containers providing, complete, reli-
able and on time, data for customers.

Today, when we talk about CMA CGM, we are 
talking about more than 200 shipping lines, 30.000 
employees around the world, 755 offices and 2.6 
million TEU of fleet capacity but we are also 
speaking about the 19 million of TEUS transported 
in 2017, in 39 terminals thanks to 509 vessels.

Of course, this success story is the result of the 
confidence and the relationship that CMA CGM 
shares with its customer and partners.

In Angola, the story is shorter: only 9 years. But, 
since 2009, it is a daily challenge for the team here, 
to develop the qualities required by our group. To-
day 86 persons, in Luanda, Cabinda, Lobito and 
Namibe are working together as a team, to support 
the business. In addition to our 3 mains direct ser-
vices from Asia, Europe and South America, and 
the 3 feeders to Cabinda, Namibe and Lobito, we 
are also calling in SOGESTER and in SOPORTOS.

With SOGESTER, in permanent contact for the 
ASAF, EURAF 5, SAMWAF and Angola Feeder 
lines.
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CMA CGM 
CELEBRATES  
ITS 40 YEARS 
Costa Pinto (Logística): Temos ligações estre-

itas com a Sogester. Este grupo é um dos principais 
actores do desenvolvimento do país.

Gaspar Fernandes (Supervisor Logístico): 
Agradecemos especialmente a capacidade de res-
posta da equipa da SOGESTER. Quando solicita-
mos informações sobre a armazenagem, a entrada e 
a saída dos contentores, a equipa da Sogester sem-
pre nos deu as informações em tempo real.

Inácio Muzangala (Logística): Agradecemos 
a Sogester, especialmente, a forma como respon-
dem as nossas solicitações no prazo. Russel Ovono 
(OPS-LOG Manager): Agradecemos sinceramente 
a reactividade das operações na SOGESTER, pen-
sando especialmente no Relatório de Partida Ter-
minal (TDR) enviado logo após a partida do navio 
dia e noite.

 
Nara Baptista (Transbordo): Agradecemos a 

grande parceria entre as duas empresas em relação 
às rápidas trocas de informações para realizar o tra-
balho.

José Júnior (Supervisor de Ops): Eu aprecio 
a maneira muito profissional como a SOGESTER 
(em particular a área de planeamento) corresponde 
e colabora com as operações da CMA CGM: 99% 
das dúvidas / investigações são resolvidas com 
satisfação. A comunicação e colaboração são ex-
celentes.

Fernando Domingos (operações): Eu aprecio 
o bom trabalho, particularmente as informações 
rápidas e precisas sobre nossos contentores frig-
oríficos.

José Virgílio (operações): Falando do relacio-
namento entre as duas empresas, existe um grande 
compromisso e capacidade de resposta para o 
desenvolvimento de ambas.
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CMA CGM ANGOLA IN 2018 

SOGESTER Namibe

Costa Pinto (Logistc): We have close links 
with SOGESTER. This group is one of 

the main actors of the development of the coun-
try. Gaspar Fernandes (Logistc Supervisor): We 
partcularly appreciate the responsiveness of the 
SOGESTER team. When we request some infor-
maton about the stock, gate in, get out and reefer 
failure, SOGESTER team have always been giving 
us the informaton right in Time.

Inacio Muzangala (Logistc): We appreciate 
Sogester, specially, the way they respond to our 
solicitatons on time. Russel Ovono (OPS-LOG 
Manager): We staunchly appreciate the reactvity 
of the SOGESTER teams, thinking specially about 
the Terminal Departure Report (TDR) sent just afer 
vessel departure day and night.

Nara Baptsta (Transhipment): We appreciate the 
great partnership between both teams regarding the 
fast exchanges of informaton to carry out the work.

Jose Junior (Ops Supervisor): I do appreciate 
the very professional way SOGESTER (in partcu-
lar Planning Team) correspond and cooperate with 
our CMA CGM operatonal Team: 99% of doubts/
inquiries are solved out with satsfacton. Communi-
caton and cooperaton are Excellent.

Fernando Domingos (operatons): I appreciate 
the good job, partcularly the quick and accurate in-

formaton about our reefers.
 

    Jose Virgilio (operatons): Regarding the relaton-
ship between the two companies, there is a greater 
commitment and responsiveness for the develop-
ment of both.
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PIL SINGAPORE

“Os maiores activos de uma organização são os seus 
clientes, porque sem clientes não há organização” - Mi-
chael LeBoeuf A APM Terminals possui um importante 
gestor de contas designado para cada um dos nossos 
clientes globais, porque é essencial que desenvolva-
mos um relacionamento próximo e engajamento com 
nossos clientes. Precisamos de ter uma compreensão 
completa das necessidades para avaliar como nos po-
demos posicionar melhor para oferecer a eles o nosso 
portfólio global de 74 terminais e mais de 100 locais de 
serviços internos. Temos 6 gestores de contas globais - 
com sede em Haia, Barcelona, Hong Kong e Singapura, 
para manter a aproximação com clients das operadoras 
globais. Somos gestores das contas em Singapura, que 
inclui clientes da Pacific International Lines (PIL) e a 
Ocean Network Express (ONE), sediadas em Singapu-
ra. O nosso papel como principal gestor de clientes é 
apoiar e facilitar de perto a gestão comercial dos ter-
minais, lançando propostas de valor específicas para as 
transportadoras globais.

A PIL é uma transportadora regional que desen-
volveu nichos de sucesso nos negócios na África e no 
Oriente Médio / Mar Vermelho, e tornou-se um cliente 
importante para a APM Terminals no nosso portfólio 
de terminais na África Ocidental. A PIL tem uma lon-
ga história servindo Angola com navios que atracam 
no terminal da SOGESTER, e continuam como um 
cliente-chave para que trabalhemos lado a lado com o 
terminal para reconquistar a SOGESTER. Desta feita, 
deslocou-se à Singapura no mês de Novembro o Direc-
tor Geral da SOGESTER Sr. Frans Jol, para uma visita 
de trabalho.

“Every company’s greatest assets are its customers, 
because without customers there is no company” – Mi-
chael LeBoeuf APM Terminals has a key account man-
ager assigned for each of our global carrier customers, 
because it is essential that we develop a close relation-
ship and engagement with our customers. We need to 
have a complete understanding of their needs in order 
to assess how we can best position ourselves to offer 
them our global portfolio of 74 terminals and more than 
100 inland services locations. We have 6 global account 
managers – based in The Hague, Barcelona, Hong Kong 
and Singapore to maintain close proximity to our global 
carrier customers. As the account manager based in Sin-
gapore, my customers includes Singapore head-quar-
tered Pacific International Lines (PIL) and Ocean Net-
work Express (ONE). Our role as key client manager is 
to closely support and facilitate the terminals’ commer-
cial management in pitching specific value propositions 
towards the global carriers.

PIL is a regional carrier who has developed success-
ful niches in the Africa and Middle East/Red Sea trades, 
and has become an important customer for APM Ter-
minals in our West Africa terminal portfolio. PIL has a 
long history serving Angola with their ships, including 
calling at SOGESTER terminal in the past, and they 
remained an key customer for us to work closely with 
the terminal to win back to SOGESTER. Therefore, 
SOGESTER’s MD, Mr. Frans Jol had travelled to Sin-
gapore on the past November for a working visit.

PIL management team PIL  team
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SOLVO ANGOLA

SOLVO Ltd é um fornecedor líder de soluções 
de cadeia de abastecimento de alta qualidade 

para ajudar e optimizar a logística e o manuseio de 
todas as cargas.

SOLVO é um desenvolvedor de sofware  
independente e um especialista industrial a volta 
do mundo em gestão de operações de terminais e  
armazenagens de contentores nas  transferências e 
portos ferroviários.

Áreas principais de negócio

- Soluções para logística de armazém
- Soluções para portos e terminais
- Consultoria em logística
- Um parceiro confiável na varredura e mobilidade

Apenas a solução SOLVO é capaz de lidar com 
uma ampla gama de tipos de carga:

→Contentores;
→Carga fraccionada;
→Carga do projecto;
→Frete a granel e líquido;
→Ro-Ro;
→Inventário de armazém;

Todos os tipos de carga são suportadas 
pelas soluções Solvo

Para toda diferente carga, defini-se o que pode 
ser feito, por quem e quando, criando regras  
empresariais dedicadas.

Os visitantes comerciais da SOLVO tiveram 
a oportunidade de ver os principais processos de 
negócios da SOGESTER para departamentos de 
TI, Operações, Financeiro, Comercial e Marketing. 
Eles também tiveram a oportunidade de visitar não 
apenas os terminais operados como Portos - Lu-
anda e ICD - Panguila, mas também o Namibe. O 
departamento de TI da SOGESTER entendeu que 
a SOLVO TOS General Cargo é uma solução de TI 
ideal para os terminais da SOGESTER, ajudará a 
SOGESTER a melhorar a produtividade e reduzir 
o número de processos em Operações e Finanças. 
Em termos de infra-estrutura de TI, temos agora 
uma visão clara de todos os requisitos necessários 
para configurar a SOLVO TOS, e também teremos 
a oportunidade de trabalhar directamente e em casa 
com a equipa de implementação da SOLVO.

No geral, essa visita foi muito produtiva e um 
contacto físico com um provedor sempre ajuda a  
esclarecer qualquer possível dúvida sobre o produ-
to que estamos a comprar.
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SOLVO ANGOLA

SOLVO Ltd. is a leading supplier of high 
quality supply chain solutons to help and 

optmize the logistcs and handling of all cargoes.

SOLVO is an independent sofware developer 
and industrial expert around the world in terminal 
operatons management and container storage in 
ports and rail transfers.

Main business areas

- Solutons for warehouse logistcs
- Solutons for ports and terminals
- Consultng in logistcs
- A trusted partner in scanning and mobility

Only the SOLVO soluton is able to handle a wide 
range of load types:

→Containers;
→Fractonal load;
→Project load;
→Bulk and liquid freight;
→Ro-Ro;
→Warehouse inventory;

All load types are supported by Solvo

For all the different charges is defned what can 
be done with them, by whom and when, creatng 
dedicated business rules.

SOLVO Commercial visitors had a chance to 
see SOGESTER’s main business processes for de-

partments as IT, Operatons, Financial, Commercial 
and Marketng.

They also had an opportunity to visit not only 
a terminals operated as Ports - Luanda and ICD 
– Panguila, but also Namibe. We SOGESTER IT 
department had understand that SOLVO TOS Gen-
eral Cargo is an optmal IT soluton for SOGESTER 
terminals, It will help SOGESTER to improve pro-
dutvity and reduce the number of processes in Op-
eratons and Finance. In terms of IT infrustructure 
we have now a clear picture of all needed requisites 
to setup the SOLVO TOS, and we will also have 
the oportunity to work directly and in house with 
SOLVO implementaton team.

Overall this visit was very productive and a 
physical contact with a provider always helps and 
clarify any possible doubt about the product that 
we buying..
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ICD VIANA

A Direcção Geral da Sogester definiu a es-
tratégia de construir um terminal, localiza-

do numa área estratégica, para suprir as necessi-
dades de certos clientes especiais.

Esses clientes são considerados especiais porque 
apresentam necessidades, requisitos, serviços e 
tratamentos específicos que só a Sogester é capaz 
de fornecer!

Para levar essa ideia em frente, a Direcção Geral 
da Sogester reuniu vários intervenientes, nomeada-
mente: Direcção Comercial, Direcção de Investi-
mentos e Novos Negócios, Departamento de Com-
pras e Aquisições e a Analista de Negócios da casa. 
Essa equipa, para além do apoio directo do Director 
Geral e Director Geral Adjunto, tem o apoio directo 
das Direcções de Finanças e Contabilidade, Oper-
ações, Jurídica, Recursos Humanos e da Direcção 
do Terminal de 2ª Linha do Panguila.

O terminal de 2ª Linha de Viana está localizado 
na Avenida Comandante Fidel de Castro Ruiz, na 
Via Expressa entre as centralidades do Kilamba e 
Zango 0 e possui as seguintes características:

● Oito (8) vias de acesso com as respectivas cabines, 
sendo quatro de entrada e quatro de saída; 
 
● Estacionamento para pesados (45), ligeiros exterior 
(24), ligeiros interior (18) e deficientes (1);

● Energia eléctrica e água corrente 24h;
 
● Segurança das instalações e mercadoria 24h;

●  Área total de 9,4 hectares (precisamente 94.623,45 
m²);

● Pátio para contentores frigoríficos com ligação de 
348 tomadas;

● Disponibilidade de seis (6) escritórios com 20,72 m² 
para aluguer;

● Oficina de reparação geral e fosso de inspecção;

●Posto de 1ºs socorros e ambulância 24h;  
 
● Sogester Viana tem uma lista de oportunidades in-
findáveis, nomeadamente:

● Base logística (contentores, madeira, peixe, merca-
doria ensacada, etc.);

●  Aluguer de escritórios;

●  Aluguer de espaços para bancos (sala para cofres 
disponíveis);

●  PTI completo

●  Taxas negociáveis;

●  Área Bounded e non-bounded;

●  Área de lavagem para máquinas, camiões e ligeiros;

● Possibilidades de instalação de oficina auto, com-
pletamente equipada;

●  Possibilidades de montagem de câmaras frigorífi-
cas;

●  Facilidade de construção de armazéns;

●  Inspecção contentores (AGT + Privados);

●  “Stuffing”;

●  Estacionamento para empresas de camionagem e 
serviços de táxi;

Transporte personalizado de mercadoria para as 
instalações do cliente.
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ICD VIANA

Sogester’s General Directorate has defined the 
strategy of building a terminal, located in a 

strategic area, to meet the needs of certain special 
customers. These customers are considered special 
because they have specific needs, requirements, 
services and treatment that only Sogester is able to 
provide!

To get this idea forward, Sogester’s Gener-
al Directorate has brought together a number of 
stakeholders, including: Commercial Directorate, 
Investment and New Business Directorate, Pur-
chasing and Procurement Department and the Busi-
ness Analyst of the house ... This team, in addition 
to the direct support of the General Director and 
Deputy General Manager, has direct support from 
the Departments of Finance and Accounting, Oper-
ations, Legal, Human Resources and the Direction 
of the 2nd Line Terminal of Panguila.

The terminal of Viana Line 2 is located on 
Avenida Comandante Fidel Castro Ruiz, on the Ex-
pressway between the centralities of Kilamba and 
Zango 0 and has the following characteristics:

● Eight (8) access ways with respective cabins, four of
 
● which are four and four of exit;
 
●  Parking for heavy goods (45), exterior light (24), 
interior
 
●  light (18) and disabled (1);
 
●  Electricity and water 24h;
 
●  Security of facilities and merchandise 24h;

 
●  Total area of 9.4 hectares (precisely 94,623.45 m²);
 
●  Patio for refrigerated containers with connection of 
348 outlets;

●  Availability of six (6) offices with 20.72 m² for  
rental;
 
● General repair workshop and inspection moat;
 
●  First aid station and ambulance 24h;
 
●  Sogester Viana has a list of endless opportunities, 
namely:
 
●  Logistics base (containers, wood, fish, bagged mer-
chandise, etc.);
●  Office rental;
 
●  Rental of spaces for banks (room for safes avail-
able);
 
●  Complete PTI
 
●  Negotiable fees;
 
●  Area Bounded and non-bounded;
 
●  Washing area for machinery, trucks and light ve-
hicles;
 
●  Possibilities of installation of auto workshop, fully 
equipped;
 
●  Possibilities of assembly of cold rooms;
●  Ease of building warehouses;
 
●  Inspection containers (AGT + Private);
 
●  “Stuffing”;
 
●  Parking for trucking companies and taxi services;

Custom transport of merchandise to the customer’s 
premises.
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Yolanda Talia Viegas; Coordenadora da Área Social

Yolanada Talia Viegas; CSR Coordinator
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Jurema Ferreira Gestora do Departamento de Relações Institucionais e 
Serviços Sociais, em visita ao hospital do Kapalanka

Jurema Ferreira Institutional Relations and CSR department, visits 
Kapalanka Hospital
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ACTIVIDADES SOCIAIS

A SOGESTER é uma empresa conceituada no 
mercado angolano, e prima pelo crescimen-

to comunitário nas áreas da saúde e da educação.
 

     Desta feita, não tem deixado de contribuir para 
que alguns hospitais e escolas em áreas precárias 
recebam o apoio necessário.

 
    No decorrer do ano de 2018, entre vários tra-
balhos, nomeadamente: abastecimento alimentar, 
abastecimento de água potável e obras de repa-
ração nas escolas, orfanatos e hospitais, a SOGES-
TER, fez visitas de supervisão às várias unidades 
hospitalares e orfanatos, onde anotou as inúmeras 
necessidades que cada organismo apresentou no 
momento.

No dia 12 de Dezembro de 2018 uma equipa 
composta pelos directores e alguns chefes de de-
partamento da SOGESTER, visitaram o hospital 
hidrocefálico, que fez a entrega de vários equipa-
mentos, incluindo 5 camas hospitalares motoriza-
das com Trendelemburg e Proclive. A equipa foi 
recebida pelo Director do Hospital Dr. Maianda Jr., 

acompanhado da sua equipa de trabalho.

No dia 13 de Dezembro, dando continuidade 
ao programa de actividades sociais, a SOGESTER 
deslocou-se ao hospital do Cantintom onde fez a 
entrega de material hospitalar gastável, brinquedos 
e finalizou com a distribuição de 5 panelas grandes 
de sopa para os doentes.

Estiveram presentes nessa actividade, o corpo  
directivo daquela unidade hospitalar e o adminis-
trador daquele Município.

Fizeram-se também presentes os chefes de de-
partamento da Sogester e colegas das várias áreas.

 
     De igual modo, no dia 14 do mesmo mês, depois 
de uma visita feita ao hospital do Kapalanca, a uni-
dade em causa foi também agraciada com material 
gastável e distribuição de sopa .
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A SOGESTER com a  
solidariedade que lhe 
é característica. 

Marti Cristóvão

SOGESTER with  
solidarity to its’  
features
 
Marti Cristóvão 
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Equipa do Hospital de Hidrocefalia com os Directores da SOGESTER 
Hidrocephalic hospital team and SOGESTER Managment

Doação de sopa às crianças do hospital do Kapalanka 
Soup donation for Children at Kapalanka Hospital
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CSR 2018 ACTIVITIES

SOGESTER is a very realiable company in 
the Angolan market, and it excels in com-

munity health and education,however, it has not 
stopped by helping some hospitals and schools in 
precarious areas receive the necessary support.

In the course of 2018, SOGESTER made sev-
eral visits, including: food supply, drinking water 
supply and repair work in schools, orphanages and 
hospitals, made supervision visits to various hospi-
tals and orphanages, where it was noted needs that 
each agency presented at the time.

On December 12, 2018 a team consisting of 
the directors and some heads of department of 
SOGESTER, visited the hydrocephalic hospital, 
which delivered several equipment, including 5 
hospital beds motorized with Trendelemburg and 
Proclive. The team was received by the Director 
of Dr. Maianda Jr. Hospital, accompanied by his 
work team.

On December 13, continuing the social activi-
ties program, SOGESTER went to Cantintom hos-
pital where he delivered expendable hospital sup-
plies, toys and finished with the distribution of 5 
soup pots for patients.

They were present in this activity, the directive 
body of that hospital unit and the administrator of 
that Municipalities.

Also present were the heads of department of 
Sogester and colleagues from various areas.

Likewise, on the 14th of the same month, after 
a visit to Kapalanca hospital, the unit in question 
was also graced with expendable material and soup 
distribution.
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Patrick Anderssen e Yolanda Viegas com as enfermeiras do Hospital do 
Kapalanka

Patrick Anderssen and Yolanda Viegas with the nurses from Kapalanka 
Hospital 
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SOGESTER, S.A  
COMEMOROU O 11° ANIVERSÁRIO

No dia 05 de Novembro de 2007, foi exacta-
mente a 11 anos que a Sogester, maior em-

presa do sector portuário em Angola deu os seus 
primeiros passos. Um percurso longo, pleno de 
desafios e conquistas que transformaram a Soges-
ter numa empresa portuária de carga e descarga de 
contentores de referência no País.

No quadro das celebrações do 11º aniversário da 
Sogester, S.A, a empresa realizou um conjunto de 
actividades comemorativas de carácter desportivo 
e social.

As actividades desportivas

As actividades desportivas envolveram partidas 
de basquetebol e futsal entre trabalhadores afectos 
aos Terminais da Boavista vs Panguila. Na  partida 
de basquetebol, sagraram-se campeões os repre-
sentantes do Panguila que venceram a equipa da 
Boavista por 48-32, sendo o melhor marcador o 
trabalhador da equipa vencedora Miguel Manuel. 
Em relação a partida de futsal, venceu a equipa da 
Boavista por 3 à 2 sendo o melhor marcador o tra-
balhador Avelino Manuel da equipa da Boavista.

Actividade social

A cerimónia oficial alusiva as comemorações, 
teve lugar no edifício sede da empresa, com um 
almoço de confraternização entre os trabalhadores 

da empresa, num ambiente descontraído com um 
cardápio especial servido no refeitório da empresa. 
Durante o almoço, decorreu a cerimónia do corte 
do bolo e abertura do champanhe, tendo na ocasião 
o Director Geral Adjunto Sr. Anatólio Barreira, 
enaltecido o contributo de todos os trabalhadores, 
que ao longo destes anos têm dado o seu melhor 
para tornar a Sogester numa empresa sólida e mais 
competitiva no sector portuário. Disse também, 
que atendendo a nova conjuntura e o potencial de 
crescimento do mercado, a empresa deverá adoptar 
medidas e estratégias para fazer face aos novos de-
safios que se impõem.

Igual cerimónia foi realizada no ICD Panguila, 
os Directores e os trabalhadores daquela unidade 
não deixaram este dia passar em branco, tendo real-
izado uma cerimónia que envolveu o corte do bolo, 
abertura do champanhe e a confraternização entre 
colegas.

11° Aniversário da SOGESTER
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SOGESTER, S.A  
CELEBRATES IT’S 11TH ANNIVERSARY

On November 05, 2007, it was exactly 11 
years ago that Sogester, the largest port 

company in Angola, took its first steps. A long 
course, full of challenges and achievements that 
have made Sogester a port company for loading 
and unloading of reference containers in the coun-
try.

In the framework of the celebrations of the 11th 
anniversary of Sogester, S.A, the company carried 
out a series of commemorative activities of a sport-
ing and social nature.

Sports activities

Sporting activities involved basketball and 
futsal matches between workers assigned to the 
Boavista vs Panguila Terminals. The basketball 
game was champion Panguila representatives who 
beat the Boavista team 48-32, being the best scorer 
the winning team worker Miguel Manuel. In rela-
tion to the futsal match, beat the Boavista team by 
3 to 2 being the best scorer Avelino Manuel of the 
Boavista team.

Social activity

The official ceremony alluding to the celebra-
tions took place in the headquarters building of the 
company, with a lunch of fellowship among the 
employees of the company, in a relaxed atmosphere 

with a special menu served in the company’s caf-
eteria. During the luncheon, the cake-cutting and

champagne-opening ceremony was held. On 
that occasion, the Deputy General Manager, Mr. 
Anatolio Barreira, extolled the contribution of all 
the workers who, over the years, have done their 
best to make Sogester a solid and competitive 
company in the port sector. He also said that given 
the new environment and the potential for market 
growth, the company should adopt strategic mea-
sures to meet the new challenges that are required. 
The same ceremony was held at the ICD Panguila, 
and the directors and employees of the unit did not 
let the day go blank, having performed a ceremony 
involving the cutting of the cake, the opening of 
the champagne and the fraternization among col-
leagues.

SOGESTER Celebrates it’s 11th anniversary
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SOGESTER NAMIBE

Teve arranque este ano, a 2ª fase da obra de re-
abilitação do Porto do Namibe, um donativo 

do Governo Japonês para o Governo Angolano.

Este projecto cobre as zonas de atracação no 1 e 2 
do cáis bem como as zonas adjacentes do pátio de ar-
mazenamento de cargas e de contentores frigoríficos.

Esta obra, que teve início em Julho de 2018, com a 
estimativa de finalização em Outubro de 2019.

O terminal está temporariamente limitado a ape-
nas 1 cáis acostável de 240 metros.

As obras vão avançando e atendendo o espaço lim-
itado para o prosseguimento das operações comerci-
ais, foram tomadas medidas de contingência e de se-
gurança para assegurar o normal funcionamento das 
actividades operacionais dentro do terminal.

Enquanto durarem as obras, o comboio está lim-
ita- do ao normal funcionamento dentro do recinto 
portuário, isto é, toda carga é descarregada ou car-
regada fora do terminal – logo em seguida transpor-
tada pelos camiões de terminal, para dentro ou fora 
do terminal; mediante comunicação atempada entre 
as partes, incluindo os órgãos de segurança portuária.

As áreas em obras estão todas barricadas, as re-
uniões semanais são feitas com todas as partes en-
volvidas, no intuito de manter todos informados 
sobre o normal funcionamento e procedimentos de 
segurança do terminal.

The second phase of the rehabilitation of the 
Terminal in Namibe has started in June of 2018, 
a donation from the Japanese Gover- nment to the 
Angolan Government.

This project covers berths areas sucha as 1 and 2 
as well as adjacent areas of the cargo storage yard 
and reefers containers.

The construction works that started in July of 
2018, and was supposed to end in Octuber of 2019.

The terminal is temporarily limited to only 1 
quay dock of 240 meters.

The construction works are progressing and giv-
en the limited space to continue all commer- cial 
operations, contingency and security me- asures 
have been taken to ensure the normal operation of 
the terminal activities.

During constraction, there will be a limited train 
activity to normal operation within the terminal, all 
cargo will be charged and discharged outsi- de the 
terminal - then transported by terminal trucks in or 
out of the terminal; through timely communication 
between the parties, including port security agen-
cies.

The areas under construction are all barrica- ded, 
weekly meetings are held with all parties involved, 
in order to keep everyone informed of the normal 
operation and safety procedures of the terminal.
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Entrevista destaque

José Pereira da Silva

1. Qual é a sensação de fazer parte da 2ª edição da 
revista da SOGESTER?

R: É uma sensação fantástica e única fazer parte da 
edição em apreço.

2. O que a revista significa para si?

R: Tem um grande significado, visto que a SOGES-
TER tem a possibilidade de publicitar e informar ao 
leitor alvo o histórico, e os diversos actos praticados 
para o bem do desenvolvimento de Angola e dos seus 
colaboradores.

3. O José Pereira trabalha como Chefe de Pla- nifi-
cação, como é coordenar a planificação de um ter-
minal, há quanto tempo o faz, e gosta?

R: Devo frisar que coordenar a planificação requer 
muita responsabilidade e trabalho de equipa. Faço há 
mais de 4 anos. Gosto porque adoro desafios.

4. A sua percepção sobre a SOGESTER, e como 
mudou a cultura profissional ao longo destes 4 
anos de gestão?

R: A SOGESTER na minha percepção é uma Empre-
sa Dinâmica com métodos e procedimentos moder-
nos para impor no Mercado local e Internacional.

5. Descreva o seu dia perfeito quando não está de 
serviço?

R: O meu dia perfeito é sem dúvidas nos fins-de-sem-
ana, ficar ao lado de Toda minha família.

6. Como é a sua rotina diária?
R: Depois de despertar, faço uma caminhada, ou seja, 
pratico exercícios e posteriormente dirijo-me ao Nos-
so Terminal. No entanto, depois do período laboral, 
por volta das 18h torno a efectuar exercícios, assisto 
aos programas de televisão, essencialmente ao Tele-
jornal e faço leituras antes de dormir.

7. Cite três coisas que estão na sua lista de desejos?
R:
a) Aprender e melhorar todos os dias a minha perfor-
mance e de Toda equipa.
b) Ser proactivo no momento de pressão.
c) Ser receptivo à críticas construtivas.

8. Como considera a sua forma de ser para com os 
seus amigos?
R: Devo informar que eu sou amigo dos meus 
amigos, logo sou afável com eles e respeito as nossas 
diferenças.

9. Quais são os seus 3 locais favoritos da província 
do Namibe e quais aconselharia para passar um 
bom final de semana?

R:
a) A praia da Baia,
b) A foz do rio Cunene
c) Aldeia turística do roteia.

10. Se pudesse viver em qualquer lugar do mundo, 
onde seria?

R: Nova York, Estados Unidos da América. 

11. Cite três músicas que gosta?

R: Triller, Mulher de 40 e Carretera.
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12. Qual o filme que marcou sua vida?

R: Titanic.

13. Um livro para ler antes de dormir?

R: A Bíblia.

14. O que a arte significa para si?

R: A arte é a manifestação de algumas habilidades 
especiais, ou seja, a criação artificial de algo pelo ser 
Humano. Por exemplo: a pintura, a poesia, a música 
etc.

15. Qual é a sua relação, na prática, com a men-
sagem “DAR A ALGUÉM SEM OLHAR A 
QUEM”?

R: Em termos práticos é um acto de bondade e 
justiça, ou seja, dar a cada um o que é seu.

16. Cultura de segurança o que é para si?

R: A cultura de segurança é essencial para a gestão 
de segurança do trabalho, mas principalmente para 
prevenção de acidentes. Afinal de contas, são vidas 
humanas que estão em risco e os prejuízos como 
um acidente de trabalho são muito maiores que os 
financeiros: além do trabalhador que perde a vida 
ou a saúde, a sua família sofre, a reputação da Em-
presa fica prejudicada e a confiança dos outros tra-
balhadores também é afectada.
Logo, a atenção à segurança do trabalho deve ser 
medida estratégica que visa o fortalecimento da  

equipa e consequentemente o crescimento sustentável 
da Empresa.

17. Qual a sua estação do ano favorita?

R: Verão

18. Existe um presente especial que gostaria de 
dar?

R: Dar Alimentos a quem não tem.

19. Qual é a sua bebida favorita?

R: Água.

20. Qual sua comida preferida?

R: Fungi com calulu.

21. Um restaurante que gostaria de jantar numa 
data especial?

R: Localmente Restaurante Lyopa junto à Marginal 
de Moçâmedes. Mas se fosse fora desta cidade iria 
para um restaurante Italiano.

22. Um prazer ou lazer?

R: Praia ou uma boa piscina.

23. Se você pudesse voltar ao passado, há alguma 
coisa que gostaria de mudar? O que é?

R: Gostaria que Mudasse o Nosso Sistema de Saúde 
Pública e a Educação para melhor.

24. Uma mensagem
Tendo em conta que estamos no início do Ano Novo 
desejo que tenhamos êxitos nos negócios e que a pre-
sente crise financeira que assola o Nosso País seja su-
perada para o bem de Todos.
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Featured Interview

1. What does it feel like to be part of the 2nd edition 
of SOGESTER magazine?

A: It’s a fantastic feeling and unique to be part of the 
issue at hand.

2. What does the magazine mean to you?

A: It has a great meaning, since SOGESTER has the 
possibility to publicize and inform the target reader 
the history and the various acts practiced for the good 
of the development of Angola and its collaborators.

3. José Pereira works as Head of Planning, how is it 
to coordinate the planning of a ter- minal, how long 
does it do, and do you like it?

A: I must stress that coordinating planning requi- res 
a lot of responsibility and teamwork. I’ve been doing 
it for more than 4 years. I like it because I love chal-
lenges.

4. Your perception of SOGESTER, and how has the 
professional culture changed over the course of these 
4 years of management?

A: SOGESTER in my perception is a Dynamic Com-
pany with modern methods and procedures to impose 
on the local and International Market.

5. Describe your perfect day when you are not on 
duty?

A: My perfect day is undoubtedly the weekend being 
next to All my family.
 
6. What is your daily routine like?

A: After waking up, I go for a walk, that is, I prac- tice 
exercises and later I go to Our Terminal. Ho- wever, 
after the work period, around 6 pm I do exercises, I 
watch the television programs, es- sentially the News 
and I read before bed.

7. Name three things that are on your wish list?

R:
a) Learn and improve every day my performance and 
of Every team.
b) Be proactive at the moment of pressure.
c) Be receptive to constructive criticism.

8. How do you consider your way of being with your 
friends?

A: I must inform that I am friends with my friends, so 
I am affable with them and respect our diffe- rences.

9. What are your 3 favorite places in the pro- vince 
of Namibe and which ones would you recommend to 
have a good weekend?

A:
The Baia beach,
The mouth of the river Cunene
Doroteia Tourist Village

10. If I could live anywhere in the world, whe- re 
would it be?

A: New York, United States of America.

11. Name three songs you like?

A: Triller, Woman 40 and Road.

José Pereira da Silva
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12.What is the movie that marked your li- fe?

A: Titanic

13. A book to read before bed?

A: The Bible

14. What does art mean to you?

A: Art is the manifestation of some special abili- ties, 
or the artificial creation of something by the Human 
being. For example painting, poe- try, music etc.

15. What is their relationship, in practice, with the 
message “GIVE SOMEONE WITHOUT LOOKING 
TO WHOM”?

A: In practical terms it is an act of kindness and jus-
tice, that is, giving each one what is yours.

16. Culture of security what is for you?

A: Safety culture is essential for the manage- ment of 
work safety, but mainly for accident prevention. Af-
ter all, it is human lives that are at risk and the losses 
from an accident at work are much greater than the 
financial ones: in addition to the worker who loses 
his life or he- alth, his family suffers, the Company’s 
reputa- tion is impaired and confidence of the other 
worker is also affected.
Therefore, attention to work safety should be a stra-
tegic measure aimed at strengthening the team and 
consequently the Company’s sustainable growth.

17. What is your favorite season of the year?

A: Summer

18. Is there a special gift I would like to gi- ve?

A: Give food to those who do not have it.

19. What is your favorite drink?

A: Water

20. What is your favorite food?

A: Fungi with calulu

21. A restaurant that you would like to dine on a spe-
cial date?

A: Locally Restaurant Lyopa next to Marginal de 
Moçâmedes. Plus if it was out of this town I would 
go to an Italian restaurant.

22.A pleasure or pleasure?

A: Beach or a good pool

23. If you could go back to the past, is the- re any-
thing you would like to change? Which is?

A: I would like to change our Public Health and Edu-
cation System for the better.

24.A message
Given that we are at the beginning of the New Year, I 
wish we have successes in business and that the pres-
ent financial crisis that pla- gues Our Country is sur-
passed for the good of all.
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Nota da Editora

O desenvolvimento académico em Angola tem os 
seus altos e baixos, o que inviabiliza a confiança 
num sistema de ensino que já esteve melhor.

Felizmente, existe bom aproveitamento e muitos 
bons professores que mesmo perante alguns desa-
fios, trazem de volta a nossa confiança.

Prova disso, é Jayden Nunes, que com apenas 9 
anos de idade decidiu escrever o seu primeiro livro 
intitulado “A Escola e outros contos.”

Este livro é fruto da imaginação de uma criança 
que tem uma grande paixão pela leitura.

Para a SOGESTER, a educação é a prioridade para 
o crescimento saudável das crianças e são projec-
tos como estes que incentivam orgulhosamente 
abraçar.

Bem-haja e parabens à Jayden Nunes que vai 
lançar o seu livro no dia do seu 10º aniversário.

Editor’s Note

Academic development in Angola has many challang-
es, which makes sometimes difficult to rely on a system 
of education that has once been a reference.

Fortunately, there is good use and very good teachers, 
who even through some challenges, do bring back our 
confidence.

Proof of is Jayden Nunes, who at the age of nine has 
decided to write her first story book called “The School 
and Other Stories.”

This book is a result of the imagination of a child who 
has great passion for reading.

For SOGESTER, education is a priority for the healthy 
growth of children and are projects like these that 
proudly encourage embracing.

Congratulations Jayden Nunes, who will release her 
book on her 10th anniversary.

Laura Nunes
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Armanda Zaide e Frans Jol
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